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ام باوج  امش ، لاوس 

باتک تاصخشم 

.زامن یصصخت  زکرم  زا  يراک  ام / باوج  امش ، لاوس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391 زامن ، هماقا  داتس  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.م 11×5/14 س  روصم ؛ .ص :  70 يرهاظ :  تاصخشم 

8-080-537-964-978: لایر  20000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.زامن عوضوم  رد  یلصا  لاوس   12 ام : باوج  امش ، لاوس  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.زامن عوضوم  رد  یلصا  لاوس   12 ام : باوج  امش ، لاوس  دلج :  يور  ناونع 

اه خساپ  اه و  شسرپ  زامن --  عوضوم : 

هفسلف زامن --  عوضوم : 

زامن هماقا  داتس  هدوزفا :  هسانش 

زامن یصصخت  زکرم  هدوزفا :  هسانش 

BP186/س87 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/353 ییوید :  يدنب  هدر 

3031648 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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؟ تسیچ زامن  رد  بلق  روضح  داجیا  ياه  هار 

نانمؤم هک  یتسار  هب  : " دیامرف یم  هتسناد و  زامن  رد  نانآ  عوشخ  ار  راگتـسر  نمؤم و  ياه  ناسنا  ياه  یگژیو  زا  یکی  میرک  نآرق 
(1) ". دننک یم  عوشخ  زامن  رد  هک  نانآ  دندش ، راگتسر  زوریپ و 

یـسک یعقاو  رازگزامن  .دوجو  مامت  اب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناسنا  روضح  یبلق و  هجوت  یگدـنب ، بدا  راـهظا  عضاوت ، ینعی  عوشخ 
ریغ يارب  ار  دوخ  لد  زا  يا  هرذ  هک  لوغـشم ، زاین  زار و  هب  تسا و  راگدرورپ  روضح  رکفت  رد  قرغ  نانچ  زامن  ماـگنه  هب  هک  تسا 

.دراذگ یمن  یلاخ  يدام  روما  ادخ و 

ص:7

1و2. هیآ نونمؤم / - . 1
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اضعا و دوب ، عشاخ  وا  بلق  رگا  : " دومرف ترـضح  نآ  درک ، یم  يزاب  دوخ  شیر  اب  زامن  لاـح  رد  هک  دـید  ار  يدرم  مرکا % ربماـیپ 
(1) ". دندوب نینچ  زین  وا  مادنا 

مامت اب  دـیامرف " : یم  4 رقاب ماما  هک  هنوگنامه  دراد ، یگتـسب  ناسنا  بلق  روضح  عوشخ و  نازیم  هب  نآ ، شریذـپ  زاـمن و  یـشخبرثا 
(2) ". یهد یم  ماجنا  بلق  روضح  اب  هک  دش  یهاوخ  هداد  شاداپ  زامن  زا  رادقم  نآ  لباقم  رد  هک  ارچ  ناوخب ، زامن  دوجو 

هناگ هد  ياهراکهار 

.میوش یم  روآدای  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  زامن  رد  بلق  روضح  داجیا  يارب  یفلتخم  لماوع 

زامن تیمها  هب  ندرب  یپ  . 1

.تسا ندناوخ  زامن  هار  زا  وا  اب  طابترا  ادخ و  اب  زاین  زار و  هب  نداد  تیمها  زامن ، رد  بلق  روضح  شیادیپ  رد  رثؤم  لماع  نیرت  مهم 
ناسنا يارب  هچ  ره  زامن  زا  ِلصاح  جیاتن  تاکرب و  راثآ و 

ص:8

ثیدح 67. ص 253 ، ج2 ، ثیداحالا ، عماج  - . 1
ص 201. نامه ، راونالاراحب ، - ][ . 2
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.تشاد دهاوخ  زاب  ادخ  ریغ  هب  هجوت  زا  ار  وا  دوزفا و  دهاوخ  وا  یبلق  هجوت  قشع و  رب  دنک ، هولج  يرورض  مهم و 

اه هژاو  مهف  . 2

هچ دناد  یمن  تسین و  انـشآ  یبرع  ظافلا  اب  رازگزامن  هک  دوش  یم  یـشان  اجنآ  زا  هاگ  زامن ، رد  بلق  روضح  نتـشادن  یهجوت و  یب 
.دنک یم  رارکت  راو  یطوط  طقف  اه  نآ  يانعم  هب  هجوت  نودب  وا  دنا و  هتخومآ  وا  هب  یکدوک  زا  ار  یظافلا  دـنک ؛ یم  يراج  نابز  رب 
هدننک داجیا  هن  دنک و  یم  هدنز  ناسنا  لد  رد  ار  ادخ  اب  ندرک  تبحـص  هب  زاین  ساسحا  هن  نتفگ ، نخـس  هنوگ  نیا  تسا  حـضاو  رپ 

.تسا بلق  روضح 

بسانم طیحم  طیارش و  . 3

اب طابترا  زامن و  يارب  ار  اه  تقو  نیرتهب  دوخ  همانرب ي  رد  کـلام ، يا  : " دـیامرف یم  رتشا  کـلام  هب  دوخ  هماـن  رد   4 یلع ترضح 
(1) ". هدب رارق  ادخ 

نهذ رکف و  یمهم  عوضوم  ای  درادن ، ار  يراک  چیه  ماجنا  قوش  هزیگنا و  دوش و  یم  هلصوح  یب  ناسنا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایـسب 
وا هار  رس  یلکشم  ای  تسا و  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا 

ص:9

همان 53. هغالبلا ، جهن  ". ...هالصلل کتاقوا  لضفا  لعجاو  - . " 1
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يارب بسانم  طیارـش  یلاوحا ، عاضوا و  نینچ  رد  دـنچ  ره  دراد ؛ یم  زاب  یگدـنز  لئاسم  ریاس  هب  ندیـشیدنا  زا  ار  وا  هک  هتفرگ  رارق 
زا ییاـشگ  هرگ  هدرک و  جراـخ  نهذ  زا  ار  اـهرکف  نیا  زاـمن  ماـگنه  رد  دوـش  یعـس  دـیاب  اـما  تسین ؛ مهارف  زاـمن  رد  بـلق  روـضح 
نآ رب  ربص  تردق  قیفوت و  ای  دنک و  یم  لح  ار  ام  لکشم  زامن  ای  تروص  نیا  رد  مینادب  میراذگاو و  دنوادخ  هب  ار  دوخ  تالکشم 

.دهد یم  ام  هب  ار  لکشم 

، هنییآ دـننام : دراد ؛ زاب  زامن  هب  هجوت  زا  ار  ناسنا  ساوح  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ییایـشا  ناسنا ، فارطا  رد  تسا  نکمم  زین  یهاگ 
شیادـیپ زین  یطیحم  نـینچ  رد   (1) .تسا هورکم  اـه  نآ  لـباقم  رد  ندـناوخ  زاـمن  مالـسا  رظن  زا  هک  ...و  نشور  نوـیزیولت  سکع ،

هب بسانم  طیحم  طیارش و  رد  ار  زامن  دیاب  بلق ، روضح  شیادیپ  يارب  ور  نیا  زا  تسا ؛ لکـشم  رایـسب  رازگزامن  يارب  بلق  روضح 
.دروآ اج 

باـختنا دجـسم  يارب  ار  یلحم  دوخ  هناـخ ي  رد  َکـِتَیب :" ِیف  ًادِجـسَم  ذِـخَّتإ  دـیامرف " : یم  دوخ  ناراـی  زا  یکی  هب  قداص 4  ماما 
(2) .نک

ص:10

.دینک عجارم  زامن ) تاهورکم  تمسق   ) دوخ دیلقت  عجارم  هیلمع ي  هلاسر ي  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  - . 1
ص555. ج3 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
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رد ناسنا  یتقو  .دراد  ریثأت  رایسب  بلق  روضح  داجیا  رد  لزنم ، رد  ادخ  اب  زاین  زار و  تاجانم و  يارب  بسانم  لحم  ای  دجـسم  باختنا 
ددرگ و یم  نآ  نیزگیاج  ادـخ  دای  هدـش و  ادـج  رگید  ياـهزیچ  زا  دوخ  هب  دوخ  وا  نهذ  رکف و  دریگ  یم  رارق  ییاـه  ناـکم  نینچ 

.دوش یم  رتشیب  بلق  روضح  اب  ندرازگ  زامن  يارب  ناسنا  یگدامآ 

زامن يارب  یصاصتخا  تقو  نییعت  . 4

رـس اهورین و  نتفر  ردـه  زا  ات  دوش  ماـجنا  صخـشم  یتقو  رد  دـیاب  يراـک  ره  .تسا  يزیر  هماـنرب  ناـسنا ، تیقفوم  لـماوع  زا  یکی 
ناـمز نآ  يارب  دـیاب  تسین و  انثتـسا  هدـئاق  نیا  زا  تـسا ، زور  هنابـش  رد  اـم  فیاـظو  زا  یکی  هـک  زاـمن  .دوـش  يریگوـلج  یمگرد 

.ددرگ نییعت  صوصخم 

عادو ِزامن  دای  . 5

اب هک  يرازگزامن  دشابن ؛ هدنز  ادرف  دیاش  هک  دهد  یم  ار  لامتحا  نیا  زور  ره  و  دوب ، دهاوخ  هدنز  لاس  دنچ  دناد  یمن  یناسنا  چـیه 
نآ ماجنا  قیفوت  هک  دشاب  يزامن  نیرخآ  نیا  دـیاش  هک  دراد  دوجو  وا  نهذ  رد  يروصت  نینچ  دـناوخ و  یم  زامن  هتکن  نیا  هب  هجوت 
نیا رد  مهم  ماـگ  نیرمت و  دوخ  تقو ، لوا  رد  زاـمن  ندـناوخ  .تشاد  دـهاوخ  نیریاـس  هب  تبـسن  ار  بلق  روضح  نیرتـشیب  دراد ، ار 

.دور یم  رامش  هب  اتسار 

ص:11
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دننام ناوخب و  تقو  رد  یناوخب ، ار  دوخ  بجاو  زامن  یهاوخ  یم  هک  یماـگنه  : " دـننک یم  هیـصوت  نارازگ  زاـمن  هب  قداص 4  ماما 
(1) ". دوشن وا  بیصن  ندناوخ  زامن  قیفوت  نیا  زا  دعب  هک  دسرت  یم  دناوخ و  یم  عادو  زامن  هک  شاب  یسک 

تابحتسم ماجنا  . 6

سابل ندیـشوپ  هماقا ، ناذا ، دننام  تسا ؛ زامن  همدقم  دوش و  ماجنا  دـیاب  زامن  زاغآ  زا  لبق  هک  يروما  نآ  هچ  زامن ، تابحتـسم  ماجنا 
دراوم نیا  تیاعر  .دریگ  ماجنا  تسا  بحتسم  نآ  زا  دعب  ای  زامن  هارمه  هک  يروما  نآ  هچ  ...و و  شوخ  يوب  رطع و  لامعتسا  دیفس ،

.دنراد ریثأت  رایسب  زامن  رد  بلق  روضح  لیصحت  يارب  زین 

ادخ زا  نتسج  يرای  . 7

هدرک یم  حرطم  ار  هتساوخ  نیا  هراومه  دوخ ، ياه  تاجانم  اعد و  نمض  رد  راگدرورپ ، هاگرد  هب  ناکیدزن  ماقم و  الاو  ياه  ناسنا 
تسا یسرد  نیا   (2) ". زاسم مورحم  تدوخ  اب  تاقالم  تاجانم و  ینیریـش  زا  راذگماو و  نامدوخ  هب  يا  هظحل  ار  ام  ایادخ   " هک دنا 

نآ نایعیش  ناوریپ و  ام  يارب 

ص:12

ص232. ج84 ، راونالاراحب ، - . 1
". ًادبأ ٍنیَع  َهَفرَط  یسفَن  یلإ  ینلِکَت  یهلإ ال  : " فورعم ياعد  هب  هراشا  - . 2
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اب دوجو و  مامت  اب  هک  دـنک  تیانع  قیفوت  اـم  هب  میهاوخب  وا  زا  هدرک و  زارد  ناـبرهم  راـگدرورپ  يوس  هب  زاـین  تسد  هک  ناراوگرزب 
.میوش بایفرش  شهاگرد  هب  بلق  روضح 

نیرمت . 8

نیرمت و اب  دـناوت  یم  دـشاب ، هتـشادن  بلق  روضح  ای  ساوح  زکرمت  هظحل  کی  زا  شیب  تسا  نکمم  زامن  کی  لوط  رد  هک  یناـسنا 
زا ریغ  يزیچ  دوخ  ياهزامن  ِتاظحل  زا  يا  هظحل  رد  دتـسیاب و  زامن  هب  دوجو  مامت  اب  هک  دـنک  ادـیپ  یتردـق  ناـنچ  رورم  هب  موادـت ،

.دهدن هار  شبلق  نهذ و  رد  ار  ادخ 

مارح ياهاذغ  زا  زیهرپ  . 9

ار اهنآ  تیاده  و   ] دراذگ یم  بولطمان ]  ] رثا نادنزرف  رد  مارح  دمآرد  هیّرّذـلا ؛ یف  ُنیُبی  ِمارَحلا  ُبْسَک  : " دـیامرف یم  قداص 4  ماما 
(1) [". دنک یم  لکشم  راچد 

تسین و يریخ  دیما  وا  زا  رگید  تروص  نیا  رد  دزاس ، یم  هریت  ار  بلق  دشاب ، مارح  دـیلپ و  رگا  دـنک  یم  لوانت  ناسنا  هک  یکاروخ 
دعـس رمع  نایرکـشل  هب  (ع ) نیـسح ماما  .دـنک  یمن  رثأتم  ار  وا  زین  راب  ّتقر  رظانم  نیرت  تخـس  دـنک و  یمن  رثا  وا  رد  زردـنا  دـنپ و 

امش هکنیا  لیلد  : " دومرف

ص:13

ص53. ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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هدروخ رهم  ناتیاه  لد  رب  هدش و  رپ  مارح  زا  ناتیاه  مکـش  هک  تسا  نیا  دیهد ، یمن  ارف  شوگ  نم  نخـس  هب  دینک و  یم  ما  ینامرفان 
(1) ."؟ دیهد یمن  ارف  شوگ  ایآ  دیهد ؟ یمن  فاصنا  ایآ  امش ! رب  ياو  .دیریذپ  یمن  ار  قح  هک 

هانگ زا  زیهرپ   . 10

یم دوجو  هب  هک  یباجح  اب  ددرگ و  سکعنم  نآ  رد  یقیقح  بوبحم  لامج  هک  دوش  یم  نآ  عنام  هتخاس ، رّدـکم  ار  بلق  هنیآ  هاـنگ 
هبوت ناهانگ  زا  دیاب  اعد  زامن و  ره  زا  لبق  لیلد ، نیمه  هب  دنیب ؛ یمن  وا  رـضحم  رد  ار  نتـشیوخ  رازگزامن ، ای  هدننکاعد  ِناسنا  دیآ ،

.درپس ادخ  هب  ار  دوخ  درک و 

دَق ٌلجر  تنأ   4 نینمؤملاریمأ لاقف  لیللاب ! هالصلا  تمرح  دق  ینإ  نینمؤملاریمأ  ای  : " دیسرپ ع )  ) یلع نیمؤملاریما  ترـضح  زا  يدرم 
دازآ وت  ، ) تسا هدومن  تدـّیقم  وت  ناهانگ  هک  یتسه  یـسک  وت  دومرف : ترـضح  .مدـش  مورحم  بش  زامن  زا  نم  ُکبُونُذ :" َکتَدَّیَق 

(2) (. یتسه تناهانگ  دنب  دیق و  رد  یتسین و 

ص:14
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": ِمْحَّللا ِیف  نیِکِّسلا  َنِم  ِِهبِحاَص  یف  ُعَرْـسَا  َءیّیَّسلا  َلَمَْعلا  َّنِا  ِلـْیَّللا َو   َ هالَـص ُمُرْحَیَف  َْبنَّذـلا  ُِبنْذَـی  َلُـجَرلا  َّنِا  : " دومرف  4 قداص ماما 
زا نآ ، هدـنهد ي  ماجنا  رد  دنـسپان  راک  رثا  ذوفن  هک  یتسرد  هب  ددرگ و  یم  مورحم  بش  زاـمن  زا  دوش ، یهاـنگ  بکترم  هک  یـسک 

(1) .تسا رت  عیرس  تشوگ  رد  وقاچ  ذوفن 

ص:15
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؟ دراد ام  زامن  هب  یجایتحا  هچ  ادخ  دناوخ ؟ زامن  دیاب  ارچ 

ياه تفارظ  تاکن و  هب  ار  ام  یمالـسا ، تایاور  تایآ و  نوتم  رد  تقد  اما  تسین ؛ هدیـشوپ  یـسک  رب  تدابع  زامن و  هفـسلف  هچرگا 
: درمش رب  ار  ریز  دراوم  ناوت  یم  اه ، تفارظ  اه و  هتکن  نیا  هلمج  زا  هک  دنک  یم  نومنهر  يرتشیب 

ادخ دای 

(1) ". يِرکِِذل َهالَّصلا  ِِمقأ  : " دومن یحو  یسوم  هب  هک  تسا  ادخ  دای  نامه  زامن  فده و  ساسا و  حور و 

ص:17
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ریسفت رد  هک  تسا  هدمآ   4 قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  هکنانچ  دـشاب ؛ هدوب  لمع  هزیگنا  هک  يرکف  رکف و  همدـقم ي  هک  يرکذ  هتبلا 
لالح و اب  ندـش  ور  هب  ور  ماـگنه  نتـشاد ، داـی  هب  ار  ادـخ  َمَّرَح :" َّلَـحَأ َو  اـم  َدـنِع  هّللا  ُرکِذ  : " دومرف رَبکَا " ِهللا  ُرکِذـَل  و   " هلمج ي

(1) .مارح

هانگ سوریو  هدنرب  نیب  زا 

حالـصا هبوت و  هب  توـعد  ار  ناـسنا  زاـمن  هک  ارچ  تسا ؛ یهلا  شزرمآ  ترفغم و  لوزن  ناـهانگ و  يوـش  تسـش و  هلیـسو ي  زاـمن 
زا يرهن  امـش  زا  یکی  هناخ  رد  رب  رگا  : " درک لاؤس  دوخ  نارای  زا  (ص ) ربمایپ یثیدـح  رد  .دـیامن  یم  راـتفر  رد  ینیبزاـب  هتـشذگ و 
یم وا  ندب  رد  تفاثک  یگدولآ و  زا  يزیچ  ایآ  دهد ، وش  تسـش و  نآ  رد  ار  دوخ  راب  جنپ  زور  ره  رد  دـشاب و  هزیکاپ  فاص و  بآ 

رد هک  یناهانگ  دناوخ  یم  يزامن  ناسنا  هک  نامز  ره  تسا ، يراج  بآ  نیا  دننامه  تسرد  زامن  دومرف : هن ! دـندرک : ضرع  دـنام ؟
.(2)" دور یم  نیب  زا  تسا  هدش  ماجنا  زامن  ود  نایم 

یم بلق  رب  هک  ییاهراگنز  دـبای و  یم  مایتلا  زامن  مهرم  اب  دنیـشن ، یم  هانگ  زا  ناسنا  ناج  حور و  رب  هک  یتاـحارج  بیترت ، نیا  هب  و 
.دوش یم  هدودز  دنیشن ،

ص:18
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اوقت لاهن  تیوقت 

.دهد یم  شرورپ  لد  رد  ار  اوقت  لاهن  دنک و  یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  نامیا  حور  هک  ارچ  تسا ، هدنیآ  ناهانگ  ربارب  رد  يدس  زامن 
زا یهن  ناونع  هب  قوف  هیآ ي  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا و  ناهانگ  ربارب  رد  دس  نیرت  دنمورین  اوقت "  " و نامیا "  " میناد یم 

، دش یم  تیاکش  نید  نایاوشیپ  هب  یناوخزامن  ندوب  راک  هانگ  زا  هاگ  ره  میناوخ " : یم  تایاور  رد  .تسا  هدش  نایب  رکنم  ءاشحف و 
.دش (1) یم  زین  نینچ  نیا  و  دنک " یم  حالصا  ار  اهنآ  زامن  دیروخم ، مغ  دندومرف : یم  باوج  رد  نانآ 

شاب رادیب  گنز 

ذئاذـل يداـم و  یگدـنز  رد  قرغ  دـننک و  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  فدـه  هک  تسا  نآ  قح  هار  ناورهر  يارب  تبیـصم  نیرتگرزب 
يرادـشه گنز  دوش ، یم  ماجنا  راب  جـنپ  زور  هنابـش  ره  رد  فلتخم و  لصاوف  رد  هک  نیا  مکح  هب  زامن  اما  دـندرگ ؛ ایند  رذـگدوز 

هک تسا  یگرزب  تمعن  نیا  .دنک  یم  دزشوگ  وا  هب  ناهج  رد  ار  وا  تیعقوم  ناشن و  رطاخ  ار  وا  شنیرفآ  فده  تسا و  ناسنا  يارب 
رادیب وا  هب  هبترم  دنچ  زور  هنابش  ره  رد  هک  دشاب  هتشاد  رایتخا  رد  يا  هلیسو  ناسنا 

ص:19
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رکذ تموادـم  هک  نیا  رب  هوالع  دنیـشنن ، وا  لد  رب  تلفغ  رابغ  درگ و  هک  دـیامن  رکذـتم  رایـشه و  هراومه  ار  ناـسنا  دـیوگ و  شاـب 
یم زاب  یـصاعم  زا  ار  ناسنا  وا  ربارب  رد  مایق  دـنوادخ و  هب  هجوت  نیمه  ددرگ  یم  لصاح  زامن  وترپ  رد  هک  زور  بش و  رد  دـنوادخ 

.تسا ادز  تلفغ  زامن ، دنا : هتفگ  هک  تسور  نیا  زا   (1) .دراد

اه یتشز  فیعضت 

كاخ رب  یناشیپ  راب  ود  تعکر  ره  رد  تعکر و  هدـفه  زور  هنابـش  ره  رد  ناسنا  نوچ  دنکـش ؛ یم  مهرد  ار  ربکت  ینیب و  دوخ  زاـمن 
هب دنک ؛ یم  فارتعا  دوخ  يزیچان  تراقح و  هب  هناهاگآ ، دنیب و  یم  وا  تمظع  ربارب  رد  يا  هرذ  ار  دوخ  دراذگ و  یم  ادخ  ربارب  رد 

نیتسخن ناـمیا ، زا  دـعب  تسا ، هدـش  سکعنم  نآ  رد  یمالـسا  ياـه  تداـبع  هفـسلف  هک  یفورعم  ثیدـح  نآ  رد   4 یلع لـیلد  نیمه 
ِنع ًاهیزنَت  َهالـصلا  ِكرِّشلا و  نِم  اریهطَت  َنامیإلا  ُهّللا  َضَرَف  : " دیامرف یم  دـنک و  یم  نییبت  فدـه  نیمه  اب  تسا  زامن  هک  ار  تدابع 

(2) .ربکت زا  يزاس  كاپ  يارب  ار  زامن  تسا و  هدرک  بجاو  كرش  زا  اه  ناسنا  يزاس  كاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  ِربِکلا :"

ص:20
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: دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  تسا ، زاـمن  تاـکرب  راـثآ و  رگید  زا  یتقاـط ، مک  زآ و  صرح و  زا  يرادزاـب  نینچمه ،
زا عنام  دسر  وا  هب  یبوخ  هک  یماگنه  دنک و  یم  یباتیب  دـسر  وا  هب  يدـب  هک  یماگنه  هدـش و  هدـیرفآ  تقاط  مک  صیرح و  ناسنا  "

(1) ". دنهد یم  ماجنا  هتسویپ  ار  اه  زامن  هک  نانآ  نارازگ ، زامن  رگم  دوش ، یم  نارگید 

لئاضف لماکت  شرورپ و 

ملاع راوید  راهچ  هدام و  دودـحم  ناـهج  زا  ار  ناـسنا  هک  ارچ  تسا ، ناـسنا  يونعم  لـماکت  قـالخا و  لـئاضف  شرورپ  هلیـسو  زاـمن 
هب زاین  نودـب  ار  دوخ  دزاس و  یم  زارمه  ادـص و  مه  ناگتـشرف  اب  .دـنک  یم  توعد  اه  نامـسآ  توکلم  هب  درب و  یم  نوریب  تعیبط 

.دزادرپ یم  وگ  تفگ و  هب  وا  اب  دنیب و  یم  ادخ  ربارب  رد  هطساو ، چیه 

ياه هروس  زا  نتفرگ  کمک  اب  ادـخ و  تمظع  تیمیحر و  تینامحر ، تافـص ، رب  هیکت  اـب  مه  نآ  زور ، هنابـش  رد  لـمع  نیا  رارکت 
یقالخا لئاضف  شرورپ  رد  يا  هظحالم  لباق  رثا  نآرق ، فلتخم 

ص:21
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ره بّرقت  هلیـسو ي  زامن  ٍّیِقَت :" ِّلُک  ُناـبُرق  ٌهالـصلا  : " دـندومرف زاـمن  هفـسلف  هراـبرد   4 یلع نانمؤمریما  تهج ، نیدـب  .دراد  ناـسنا 
(1) .تسا ادخ  هب  يراکزیهرپ 

یکاپ هب  توعد 

یبآ دناوخ ، یم  زامن  نآ  رب  هک  یـشرف  رازگزامن ، سابل  رازگ ، زامن  ناکم  اریز  تسا ؛ یگدـنز  يزاس  كاپ  هب  توعد  زامن  رـسارس 
نیا هب  هجوت  اب  .دـشاب  كاپ  نارگید  قوقح  هب  زواجت  بصغ و  هنوگ  ره  زا  دـیاب  ...و ، دـنک  یم  لـسغ  اـی  دریگ  یم  وضو  نآ  اـب  هک 

تامدقم دـناوت  یم  هنوگچ  دـشاب ، مارح  هار  زا  بسک  يراوخ و  هوشر  یـشورف ، مک  بصغ ، ابر ، ملظ ، هب  هدولآ  هک  یـسک  طیارش ،
ندرک كاپ  نارگید و  قوقح  تیاعر  هب  تسا  یتوعد  دوخ  زور ، هنابش  رد  تبون  جنپ  رد  زامن  رارکت  نیا  ربانب  دزاس ؟ مهارف  ار  زامن 

.تسا لاعتم  يادخ  دنسپان  هچنآ  ره  زا  یگدنز 

مظن نیرمت 

نالطب بجوم  نآ ، میدقت  ریخأت و  هک  دریگ  ماجنا  ینیعم  تاقوا  رد  دیاب  هک  ارچ  دـنک ؛ یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  طابـضنا  حور  زامن 
تسا زامن 

ص:22
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تادابع یلوبق  طرش 

نانمؤمریما .دبای  شرورپ  ناسنا  ناج  رد  کین  لامعا  ریاس  رذب  دوش  یم  ثعاب  دـهد و  یم  حور  شزرا و  ناسنا  لامعا  ریاس  هب  زامن 
زامن هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ  مُِکنیِد :" ُدوُمَع  اَّهَنِإَف  ِهَالَّـصلَا  ِیف  َهَّللَا  َهَّللَا  : " دومرف ناشرمع  رخآ  ياه  هظحل  رد  دوخ  يایاصو  رد   4 یلع

(1) .تسا امش  نید  نوتس  زامن  هک  ارچ  دیشاب ، هتشاد  رظن  رد 

رد يرثا  دـشاب ، مکحم  فارطا  ياه  خـیم  اه و  بانط  ردـق  ره  دـنک ، طوقـس  ای  دنکـشب  مه  رد  همیخ  دومع  هک  یماـگنه  میناد  یم 
تـسد زا  ار  دوخ  رثا  لامعا ، ریاس  دورب ، نایم  زا  زامن  قیرط  زا  ادخ  اب  ناگدنب  طابترا  هک  یماگنه  نینچمه  .درادـن  همیخ  يرادـیاپ 

ُِرئاَس ِْهیَلَع  َّدُر  ْتَّدُر  اَذِإ  ِِهلَمَع َو  ُِرئاَس  َِلُبق  ْتَِلُبق  ْنِإَف  ُهالَّـصلا  ُْدبَْعلا  ِِهب  ُبَساَُحی  اَم  ُلَّوَأ  تسا " : هدـش  لقن   4 قداص ماما  زا  .داد  دهاوخ 
رگا دوش و  یم  لوبق  ناشلامعا  رئاس  داتفا  لوبقم  رگا  تسا ، زامن  دوش  یم  باسح  ناگدـنب  زا  تمایق  رد  هک  يزیچ  نیتسخن  ِِهلَمَع :"

(2) .دوش یم  دودرم  زین  لامعا  رئاس  دش ، دودرم 

ص:23
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تبرق و دـصق  ددرگ ، ماـجنا  حیحـص  روط  هب  رگا  هک  تسا  قلاـخ  قـلخ و  طاـبترا  زمر  زاـمن ، هک  دـشاب  نآ  نخـس  نیا  لـیلد  دـیاش 
.دوش یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  هدولآ و  وا  لامعا  هیقب  هنرگ  و  دوش ، یم  هدنز  وا  رد  تسا ، لامعا  رئاس  یلوبق  هلیسو  هک  صالخا 

هتکن ود 

لوا هتکن 

زا يرایـسب  كرت  يارب  رثؤم  یلماع  اـهنآ ، تیاـعر  هک  دراد  زین  لاـمک  طئارـش  لوبق ، طئارـش  رب  هوـالع  زاـمن  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
رمخ برـش  هلأسم  عناوم ، نیا  هلمج  زا  .تسا  هدش  رکذ  زامن  یلوبق  عنام  يدایز  روما  یثیدح ، عبانم  یهقف و  بتک  رد  .تسا  ناهانگ 

لوبقم زور  لهچ  ات  راوخبارـش  زامن  بوتی :" نا  الا  ًاموی  نیعبرا  رمخلا  براـش  هالـص  لـبقت  ـال  : " تسا هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  تسا 
(1) .دنک هبوت  هک  نیا  رگم  دش ، دهاوخن 

ص:24
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لوبق اهنآ  زاـمن  هک  یناـسک  هلمج  زا  : " میناوخ یم  يددـعتم  تاـیاور  رد  .تسا  ناـمکاح  متـس  ملظ و  زاـمن ، لاـمک  عناوم  رگید  زا 
(1) ". تسا رگمتس  ياوشیپ  زامن  دش ، دهاوخن 

رگید زا  ...و  ینیبدوخ  بجع و  مارح ، ياذـغ  ندروخ  تاـکز ، سمخ و  لـیبق  زا  یلاـم  تاـبجاو  نتخادرپن  ییاـنتعا و  یب  نینچمه ،
هچ ات  ار  زامن  لامک  یلوبق ، طئارـش  نیا  ندرک  مهارف  هک  تسادـیپ  .تسا  هدـش  هراشا  اهنادـب  تایاور  رد  هک  تسا  زامن  لوبق  عناوم 

.دیشخب دهاوخ  اقترا  دح 

مود هتکن 

تعامج یگژیو  رگا  دراد و  دوجو  تعامج  هلأسم  زا  رظن  عطق  اب  ادارف ، زامن  يارب  هک  تسا  يدـئاوف  اه  نیا  همه  هک ، نیا  مود  هتکن 
.دجنگ یمن  هتشون  هاتوک  نیا  رد  نآ  لیصفت  نایب و  هک  دش  دهاوخ  هوزفا  نآ  رب  يرگید  رامش  یب  تاکرب  میئازفیب ، نآ  رب  ار 

ِخساپ رد  ترـضح  نآ  مینک ؛ یم  كربتم   4 اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یعماج  ثیدح  هب  زامن  رارـسا  هفـسلف و  رد  ار  دوخ  راتفگ 
، دوب هدش  لاؤس  نآ  رد  زامن  هفسلف  زا  هک  يا  همان 

ص:25
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هاگـشیپ رد  ماـیق  یتـسرپ و  تب  كرـش و  اـب  هزراـبم  تسا و  راـگدرورپ  تیبوبر  هب  رارقا  هجوت و  زاـمن ، عیرـشت  تلع  : " دومرف نینچ 
، هزور همه  نیمز ، رب  یناشیپ  نداهن  یـصاعم و  زا  شـشخب  ياضاقت  ناهانگ و  هب  فارتعا  عضاوت و  عوضخ و  تیاـهن  رد  راـگدرورپ 

(1) ". راگدرورپ میظعت  يارب 

ص:26
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؟ دناوخ یبرع  نابز  هب  ار  زامن  دیاب  ارچ 

يرگید بجاو  فیلکت  چیه  هنرگ  دوش و  نایب  یبرع  هب  دیاب  هک  تسا  جح  رد  کیبل  زامن و  اهنت  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  تسا  مزال 
هچرگا تسا ، بولطم  دنمـشزرا و  مه  نآ  ندناوخ  یـسراف  هک  تسا  بحتـسم  يرما  مه  نآرق  تئارق  .تسین  یبرع  تئارق  دـنمزاین 

.تسا يرتشیب  تاکرب  ياراد  رت و  بولطم  رترب و  ینارون  تایآ  تئارق 

لئالد دـندناوخ ، یم  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  رگید  ربمایپ و  هک  یتاملک  ظاـفلا و  ناـمه  اـب  یبرع و  تروص  هب  زاـمن  ندـناوخ  اـما 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یفلتخم 

دّبعت لصا  لوا :

، تسا راوتسا  دبعت  میلست و  رب  تدابع  حور  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هداد و  زامن  ندناوخ  یبرع  هب  روتسد  مالسا ، تعیرـش  هک  انعم  نیا  هب 
هریـس تایاور و  تایآ و  قبط  .تسا  دنوادخ  تساوخ  هک  دهد  ماجنا  ار  يراک  دیاب  دـیامن ، تدابع  ار  ادـخ  دـهاوخ  یم  هک  یناسنا 

ماجنا ار  نامه  دیاب  ادخ  نامرف  ماجنا  يارب  تسا و  هدش  بجاو  لکش  نیا  هب  ینید ، فیلکت  بجاو و  نیا  (ص ،) ربمایپ

ص:27
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عرش روتسد  قبط  ار  اهنآ  دیاب  هکلب  درادن ، یـشقن  هدارا  تساوخ و  يدابع ، لئاسم  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  .داد 
.ددرگ لصاح  میربخ ، یب  نآ  زا  ام  اسب  هچ  دراد و  رظن  رد  دنوادخ )  ) عراش هک  یحلاصم  فده و  دوصقم و  ات  میهد  ماجنا 

هتفهن مهم  هتکن  نیا  ندـناوخ ، یبرع  هلمج  زا  فلتخم و  طیارـش  ازجا و  رد  دراد ، دوجو  میلـست  دـّبعت و  زامن  لصا  رد  هک  هنوگنامه 
.تسا

رد ندوب  میلـست  نیا  تمالع  تسا و  راگدرورپ  لباقم  رد  ندـش  میلـست  مالـسا ، يانعم  هک  نیا  نایب  زا  سپ  یتیاور  رد   4 نانمؤمریما
زا هچنآ  رب  هکلب  دراذـگ ، یمن  یـصخش  رظن  يأر و  ساـسا  رب  ار  دوـخ  نـید  ياـنب  نمؤـم ، : " دـیامرف یم  دوـش ، یم  راکـشآ  لـمع 

(1) ". دهن یم  ناینب  هدیسر  شراگدرورپ 

ناناملسم كرتشم  نابز  مود :

.تسا ینید  یللملا  نیب  دنویپ  تدحو و  يزاس  مهارف  عقاو  رد  مالسا و  ناوریپ  همه  نایم  كرتشم  ینابز  داجیا  تهج  هب  رما  نیا 

ص:28
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اه هژاو  لداعم  دوبن  موس :

، تسا زامن  راکذا  رد  هک  یمیهافم  نامه  ناوت  یمن  ینعی  درادن ؛ همجرت  ینابز  چیه  رد  قیقد  تروص  هب  تسا ، زامن  رد  هک  یتاملک 
کی اب  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  يرایسب  یناعم  تالمج  ای  تاملک  زا  یخرب  اسب  هچ  .دومن  نایب  ار  نآ  درک و  همجرت  قیقد  تروص  هب 

(1) .دومن نایب  ار  اهنآ  همه  ناوتن  هلمج  دنچ  ای 

، اهنت یتح  .تسین  دـنک ، نایب  رگید  نابز  هب  ار  نآ  میهافم  مامت  دـناوتب  هک  يا  همجرت  چـیه  میرب ، یم  مان  دـمح  هروس  زا  لاـثم  يارب 
، روکذم لاثم  رد  .درک  نایب  هلمج  کی  بلاق  رد  ار  نآ  همجرت  ناوت  یم  اهنت  درادن و  رگید  ياه  نابز  رد  یلداعم  چیه  هللا ،"  " هملک

". هللا  " هملک ینعم  هن  تسا  نآ  یسراف  لداعم  اهنت  یسراف ، نابز  رد  ادخ "  " هملک

فلتخم ياهراک  رد  یناسنا  ياـه  تسد  هک  اـجنآ  هک  تسا  خـلت  تقیقح  نیا  رگنـشور  اـه  ناـسنا  یگدـنز  هبرجت  رگید ، فرط  زا 
ناونع هب  .دراد  رایـسب  هلـصاف  دوخ  تقیقح  لـصا و  اـب  یهاـگ  هک  هدروآ  رد  فلتخم  ياـه  تروـص  هب  ار  نآ  تسا ، هدرک  تلاـخد 

تبغر رگید  هدش و  گنرمک  تدابع  حور  هک  هتفرگ  رارق  فیرحت  دربتسد و  دروم  نانچ  يدابع  میهافم  يزورما ، نایدا  رد  لاثم ،

ص:29

1380 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  شزومآ و  هسـسؤم  صیخلت ، اب  ، 92 ص 102 -  یسانش ، نآرق  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  داتـسا  - . 1
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، ار دنراد  ادخ  اب  ناناملسم  هک  یگشیمه  یمئاد و  طابترا  نآ  تلع  نیمه  هب  تسا ، هدنامن  یقاب  شناوریپ  يارب  نآ  ماجنا  هب  ینادنچ 
.مینک یمن  هدهاشم  رگید  نایدا  رد 

يروآدای

چیه هب  دناوتن  ناسنا  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  اما  دوش ؛ هدـناوخ  یبرع  نابز  هب  دـیاب  زامن  دـش ، هراشا  هک  یلیالد  هب  هجوت  اب  هچرگا 
ناسنا عجارم ، رثکا  ياوتف  هب  تسا ، اه  تجاح  نتـساوخ  تمـسق  هک  زامن  تونق  رد  هچنانچ  .دیوگب  نخـس  دـنوادخ  اب  يرگید  نابز 

اب تاـجانم  وـگ و  تفگ و  يارب  ناـبرهم  دـنوادخ  هناـخ  برد  نینچمه ،  (1) .دـیوگب نخـس  رگید  نابز  ره  ای  یـسراف  هب  دـناوت  یم 
وا اب  شیوخ  هاوخلد  نابز  اب  دناوت  یم  دـیامن ، هدارا  هک  یتعاس  هظحل و  ره  ناسنا  تسین و  هتـسب  ناگدـنب  يور  هب  هاگچیه  شدوخ ،

هدناوخ یبرع  نابز  هب  دیاب  یلک ، حلاصم  ربانب  هک  تسا  زامن  دننام  روما  یخرب  رد  اهنت  دـش - هراشا  هچنانچ   - دزادرپب و زاین  زار و  هب 
.دوش

ص:30
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؟ درک دیاب  هچ  يزیخرحص  حبص و  زامن  ندشن  ندش  اضق  يارب 

زا قیفوت  بلس  لماوع  یلک ، هاگن  کی  رد  .تشاد  لوذبم  هژیو  هجوت  هلئسم  نیا  ساسا  هشیر و  غارس  هب  دیاب  لکـشم ، نیا  لح  يارب 
: دوش یم  يدنب  هتسد  هدمع  هورگ  ود  هب  بش  زامن  نینچمه  حبص و  زامن 

يدام لماوع  فلا :

: دشاب یم  لیذ  دراوم  لماش  لماوع  نیا  زا  یخرب  هک 

یگدنز رد  مظن  يزیر و  همانرب  دوبن  . 1

همانرب نادقف  .تسا  یگدنز  رد  مظن  يزیر و  همانرب  نادقف  ددرگ ، یم  حبص  زامن  كرد  قیفوت  زا  عنام  هک  يدام  لماوع  نیرتمهم  زا 
ياضق طرفم و  یگتـسخ  داجیا  زج  يا  هجیتن  دوخ ، ياه  ییاناوت  زا  رتارف  هدـنکارپ و  ياه  هلغـشم  داجیا  اـی  باوخ و  يارب  مظنم  يا 

.تشاد دهاوخن  رب  رد  زامن  ندش 

ص:31
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بش رد  يروخرپ  . 2

يا : " دومرف لیئارسا  ینب  هب  باطخ  (ع ) یسیع ترضح  .دشاب  یم  بش  رد  يروخرپ  زا  یشان  نیگنـس  ینالوط و  باوخ  رگید ، تلع 
رب هک  سک  ره  دیازفا و  یم  مه  دوخ  ندیباوخ  رب  دیازفیب ، دوخ  ندروخ  رب  سک  ره  اریز  دینکن ، دایز  ار  دوخ  ندروخ  لیئارسا ! ینب 

(1) دوش ." یم  هتشون  نالفاغ  هرمز  رد  هجیتن ] رد  و   ] دراذگ یم  مک  زامن  زا  دیازفیب ، دوخ  باوخ 

دارفا یلبنت  یلسک و  . 3

روما يارب  هک  تسا  لاح  یب  لبنت و  يدرف  ًاتاذ  درف  دوخ  درادن و  يا  هیشاح  لئاسم  هب  یطبر  زامن ، يارب  ندشن  رادیب  اه  تقو  یخرب 
لَسَک نَم  : " 4 یلع ماما  هدومرف  هب  اریز  تسا ؛ رت  نشور  يونعم  لئاسم  يارب  یـصخش  نینچ  لاح  دراذگ ، یم  مک  زین  یگدنز  يداع 

.(2) تسا رت  لبنت  شترخآ  راک  رد  دشاب ، لبنت  ایند  راک  رد  هک  یسک  َلسکأ :" ِهترِخآ  رمأ  نَع  وُهَف  هاینُد  ِرمأ  نَع 

ص:32
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يویند يدام و  لئاسم  رد  ندش  قرغ  . 4

رب رامیب  هک  نانچمه  : " دیامن یم  میسرت  نینچ  نیا  تادابع  هب  تبـسن  دارفا  یگلـصوح  یب  رد  ار  یگدز  ایند  شقن   4 یسیع ترضح 
زا یتّذـل  هن  لام ، هب  قشع  اب  هارمه  زین  بلط  ایند  درف  دـشچ ، یمن  ار  نآ  تّذـل  درد ، تدـش  لیلد  هب  دـنک و  یم  هاـگن  ذـیذل  ياذـغ 

(1) ". دشچ یم  ار  شتوالح  ینیریش و  هن  درب و  یم  تدابع 

بش رد  بسانمان  ياهاذغ  ندروخ  . 5

هدافتسا نآ  دننام  غود و  تسام ، زا  اه  بش  رگا  اذل  دنوش ؛ یم  ندب  باصعا و  یتسس  ثعاب  هک  دنتسه  يا  هنوگ  هب  اهاذغ  زا  یخرب 
ار ندش  رادـیب  هدـش ، باوخ  ینیگنـس  بجوم  نیگنـس  برچ و  ياهاذـغ  ندروخ  نینچ ، مه  .دوش  یم  هریچ  ناسنا  رب  باوخ  دوش ،

.دزاس یم  لکشم  راچد  ناسنا  يارب 

ص:33
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يونعم لماوع  ب :

یسانشادخ رد  فعض  . 1

تفرعم و مدـع  ددرگ ، رادـیب  باوخ  زا  یتخـس  هب  حبـص  هضیرف  يادا  يارب  ناـسنا  دوش  یم  بجوم  هک  يونعم  لـماوع  نیرتمهم  زا 
، تسوا تسد  رد  نات  لکشم  لح  هک  نیلوئسم  زا  یکی  اب  امش  رگا  یتسار  هب  .تسا  يو  فاطلا  لاعتم و  دنوادخ  هب  تبـسن  تخانش 
رس رب  رید  دیباوخ و  یم  یتحار  هب  بش  ًاعقاو  ایآ  تسا ، امش  رظتنم  ررقم  تعاس  نامه  رد  يو  هک  دیراد  نیقی  دیا و  هتشاذگ  يرارق 

؟ دیوش یم  هجاوم  يو  اب  تلاسک  اب  ای  هدش و  رضاح  رارق 

، دنک تبحص  يو  اب  زامن  ماگنه  هب  تسا  رارق  هک  یسک  هک  دنادب  دشاب و  هتـشاد  یتفرعم  نیرتمک  یهلا  فاطلا  هب  تبـسن  ناسنا  رگا 
يالاب تاجرد  لامک و  تیاهن  هب  ات  هتشاد ، ینازرا  ام  رب  ار  دوخ  ياه  تمعن  یمامت  هدروآ و  ایند  هب  یتسین  زا  ار  ام  هک  تسا  ینامه 

تردـق دـی  رد  ام  یگدـنز  گرم و  هک  تسا  ینامه  دراد ، ار  ام  يزور  يدایز  یمک و  رایتخا  هک  یناـمه  دـنک ، ادـیپ  تسد  یتشهب 
دوجو مامت  اب  هناقشاع و  هتخانشن ، اپ  زا  رـس  هکنآ  ای  درک و  میهاوخ  دروخرب  یلاح  یب  اب  زامن  هب  تبـسن  ایآ  لاح ، نیا  اب  ...و  تسوا 

.تخادرپ میهاوخ  زامن  هماقا  هب 

هانگ . 2

رد هچ  ره  .دراد  تادابع  هب  تبـسن  ناسنا  قیفوت  رد  یمهم  رایـسب  شقن  دـهد ، یم  ماجنا  زور  لوط  رد  ناـسنا  هک  يراـتفر  لاـمعا و 
تاقیفوت دنزب ، رس  ناسنا  زا  هتسیاش  ياهراک  زور  هنابش 
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، ددرگ یم  بلـس  يو  زا  بوخ  لامعا  قیفوت  دوش ، هدولآ  هانگ  هب  هچره  دوش و  یم  مهارف  رتشیب  رگید  بوخ  لامعا  يارب  زین  ناـسنا 
.دادن تسد  زا  ار  يزیخرحس  تذل  كرد  هانگ ، هطساو  هب  ات  دوب  ساسح  رایسب  هلأسم  نیا  هب  تبسن  دیاب  اذل 

هدارا فعض  . 3

نیرت مهم  زا  هدارا  فعـض  .دـیباوخ  يدـج  میمـصت  اب  دـیاب  .تسین  یفاک  اهنت  نتـشاد  تسود  دـهاوخ ، یم  مزع  هدارا و  يزیخرحس 
اوُّداض : " دـنیامرف یم   4 یلع ماما  .درک  هزرابم  هدارا  یتسـس  فعـض و  نیا  اب  دـیاب  .دـشاب  یم  يزیخرحـس  زا  ندـنام  مورحم  لماوع 

(1) .دینک هزرابم  یتسس  اب  مزع ، هلیسو  هب  ِمزَعلِاب :" َِیناوَّتلا 

هیآ تـئارق  ، 9 ارهز ترـضح  حـیبست  هعبرا و  تاـحیبست  تاولـص و  رکذ  نیتذوـعم ، دـیحوت و  ياـه  هروـس  ندـناوخ  نـتفرگ ، وـضو 
تقو لوا  زامن  ضیف  زا  ندنامن  مورحم  يارب  جع ) ) نامز ماما  هب  لسوت  زین  فهک و  هروس ي  رخآ  هیآ ي  ندناوخ  هژیو  هب  یسرکلا ،
حبـص يرادـیب  رد  يدـنمفده  هجوـت و  نیا  دـنک و  یم  هزیگنا  فدـه و  اـب  هارمه  ار  نمؤـم  باوـخ  هک  تـسا  يروـما  هـلمج  زا  ...و 

.دوب دهاوخ  راذگریثأت 
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؟ مینک توعد  زامن  هب  ار  نامنادنزرف  هنوگچ 

هب هجوت  اب  یلو  تسا ، لقتـسم  يراتـشون  دـنمزاین  ناوارف و  ینید  ياه  هزومآ  هب  كدوک  بذـج  رد  رثؤم  ياه  شور  نوماریپ  نخس 
نادـنزرف رد  زامن  ندومن  هنیداهن  رد  یتبثم  تارثا  دـناوت  یم  اـهنآ  يریگراـک  هب  هک  يدربراـک  شور  دـنچ  هب  عوضوم ، نیا  تیمها 

.مینک یم  هراشا  رصتخم  تروص  هب  دشاب ، هتشاد 

یهد وگلا  شور 

اب ار  كدوک  دنهاوخب  هک  نیا  زا  لبق  نیدلاو  رگا  .تسا  يریذپوگلا  شور  دشر ، یسانشناور  رد  حرطم  رثؤم و  ياه  شور  هلمج  زا 
ساسا رب  زین  كدوک  دننک ، لمع  دنیوگ  یم  هچنادـب  دنـشاب و  یمالـسا  يوبن و  قالخا  هب  دـنبیاپ  دوخ  دـننک ، انـشآ  یمالـسا  بادآ 
نتـسناد نودب  تسا و  ریذـپدیلقت  تدـش  هب  كدوک  لاس ، ات 7  نینـس 1  رد  اریز  دروآ ؛ دـهاوخ  اـج  هب  ار  نآ  يریذـپدیلقت ، هیحور 

.تسا راذگریثأت  زین  لاسگرزب  دارفا  هب  تبسن  یتح  ییوگلا  شور  نیا  هتبلا  .دنک  یم  رارکت  ار  نآ  ًافرص  راک ، هفسلف 
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يونعم يزاساضف 

اریز دنیبب ، زامن  لوبق  يارب  هژیو  یـشزومآ  هک  درادن  يزاین  دیآ ، یم  ایند  هب  ادـخ  تبحم  دای و  زا  زیربل  يا  هداوناخ  رد  هک  يدـنزرف 
هناخ رد  .دننک  یم  توعد  لمعلا " ریخ   " و حالف "  " و هالص "  " هب ار  وا  دنیوگ و  یم  هماقا  ناذا و  شـشوگ  رد  دلوت ، زاغآ  نامه  زا 
دیآ یم  شیپ  رتـمک  دنتـسه ، ینید  بادآ  هب  دـّیقم  دـقتعم و  یگمه  هناـخ  لـها  دـنزیخ و  یم  رب  هنابـش  تاـجانم  هب  نیدـلاو  هک  يا 

.دشاب ادخ  زا  نادرگ  يور  نازیرگ و  ناشدنزرف 

كدوک ياه  يواکجنک  هب  خساپ 

ار یبسانم  تصرف  كدوک ، رد  یناور  یحور و  شمارآ  داجیا  نمـض  نآ  هب  خـساپ  هک  تسوا  یعیبط  یگژیو  كدوک ، يواـکجنک 
رد ام  زا  نادنزرف  هک  یتقو  ساسا ، نیا  رب  .دـنهد  شرورپ  وا  رد  ار  بولطم  بسانم و  ياهراتفر  ات  دروآ  یم  دوجو  هب  نیدـلاو  يارب 
ای بسانم و  ياه  خـساپ  هئارا  اب  میناوتب  ات  دـنا  هدروآ  دوجو  هب  ام  يارب  یبساـنم  تصرف  دنـسرپ ، یم  زاـمن  يداـقتعا و  لـئاسم  دروم 

.میراذگب یتیبرت  رثا  وا  رد  رثؤم ، تالاؤس  حرط 

ناوت دح  رد  یجیردت  شزومآ 

ياهزاین نیمأت  لابق  رد  دـنراد ، تیلؤسم  كدوک  يدام  ياهزاین  نیمأت  رد  هک  هنوگ  نامه  هک  دنـشاب  هتـشاد  رواب  دـیاب  ردام  ردـپ و 
نانآ تیبرت  یگنوگچ  هداد و  حرـش  ار  نادـنزرف  يونعم  تیبرت  لحارم  هنامیکح ، يراتفگ  رد   4 رقاب ماما  .دنتسه  فظوم  زین  يونعم 

نینس رد  ار 
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، دنهد دای  كدوک  هب  ار  هللا " الا  هلا  ال   " دیحوت هملک  یگلاس  هس  رد  دیاب  نیدلاو  ترضح ، نآ  دومنهر  قبط  دراد ؛ یم  نایب  فلتخم 
تسار و رگا  دـننک ، شیامزآ  ار  وا  یگلاس  جـنپ  نایاپ  رد  دـنزومایب و  وا  هب  ار  هللا " لوسر  دـمحم   " تلاسر هملک  یگلاس  راهچ  رد 

ءازجا یگلاس  شـش  رد  دنک ، هدجـس  هلبق  يوس  هب  ور  دنیوگب  وا  هب  هتخاس و  هجوتم  هلبق  يوس  هب  ار  شتروص  دسانـش ، یم  ار  پچ 
ار شتروص  اه و  تسد  دنیوگب  وا  هب  عقوم  نآ  رد  دسرب ، متفه  لاس  رخآ  هب  وا  نس  ات  دنهد  شدای  ار  حیحص  هدجس  عوکر و  زامن ،

(1) .دتسیاب زامن  هب  هاگنآ  دیوشب و 

زامن لفاحم  عماجم و  رد  روضح 

" ندیـشیدنا  " و ندـید "  " هب ار  اه  ناسنا  ددـعتم ، تایآ  رد  میرک  نآرق  .تسوا  تیبرت  رد  رثؤم  لـماوع  زا  یکی  ناـسنا ، تادـهاشم 
هنحـص اب  ام  دنزرف  هک  مینک  يراک  دیاب  ور  نیا  زا  دراد ؛ دوجو  میقتـسم  هطبار  ندرک " رواب   " و ندید "  " نیب اریز  دـنک ، یم  توعد 

ياهزامن رد  نیدـلاو  اب  نادـنزرف  یهارمه  اتـسار ، نیا  رد  .دوش  هجاوم  زامن  هماقا  يارب  ندـش  هداـمآ  زاـمن و  هماـقا  نوگاـنوگ  ياـه 
.دیامن افیا  نادنزرف  ندناوخ  زامن  هیحور  تیوقت  رد  يرثؤم  شقن  دناوت  یم  هلحم ، دجسم  تعامج 
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زامن يزاس  ابیز 

صوصخ هب  تسا ، هداد  رارق  یمدآ  دوجو  رد  دـنوادخ  ار  یگژیو  نیا  .دور  یم  اه  ییابیز  لابند  هب  دراد و  تسود  ار  ییابیز  ناـسنا 
يزامن رداچ  ابیز و  هداجـس  کی  نداد  هیده  اب  .دراد  تسود  دـنیب و  یم  ار  اه  ییابیز  نالاس  گرزب  زا  شیب  هک  ناوجون  كدوک و 

ار نارازگزامن  عمج  رد  روضح  ندناوخ و  زامن  هب  اهنآ  تبغر  ناوت  یم  نارـسپ ، يارب  ابیز  سابل  زامناج و  و  نارتخد ، يارب  گنـشق 
.دوب دنهاوخ  رت  قفوم  هزادنا  نامه  هب  دننزب ، دنویپ  ندناوخ  زامن  اب  ار  اه  ییابیز  دنناوتب  نیدلاو  هک  نازیم  ره  هب  .دیشخب  ینوزف 

قیوشت

، دراد یم  رذح  رب  تدش  هب  تشز  لامعا  باکترا  زا  دنک و  یم  بیغرت  هدیدنـسپ  لامعا  ماجنا  هب  ار  اه  ناسنا  نآرق  هک  هنوگ  نامه 
هب قیوشت  يارب  زراب  يا  هنومن  هک  تسا  تشهب  هب  هدعو  میرک  نآرق  ياج  ياج  .دشاب  هنوگ  نیا  دیاب  زین  یبرم  ردام و  ردـپ ، نانخس 

، امنیـس هب  نتفر  يزاب ، بابـسا  نوچمه  دـنزرف ، ياهزاین  نتخاس  هدروآرب  فلتخم و  ياـه  شور  اـب  زین  رداـم  ردـپ و  .تسا  تداـبع 
گنر مک  دـنزرف  رد  دـّبعت  هیحور  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیابن  قیوشت  نیا  هتبلا  .دـننک  قیوشت  زامن  هب  ار  وا  دـنناوت  یم  كراپ و ،... 
یخرب هکلب  مینکن ؛ يا  هیده  دیرخ  طرـش  وا  اب  هک  تسا  نیا  اهراک  هار  هلمج  زا  .دناوخب  هیده  هب  ندیـسر  يارب  طقف  ار  زامن  دوش و 

.مینک قیوشت  يا  هیده  نداد  اب  ار  وا  تسرد ، راک  ماجنا  ای  زامن  زا  دعب  تاقوا ،
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؟ منک توعد  زامن  هب  ار  مرسمه  هنوگچ 

.تسا هئارا  لباق  یلمع  راکهار  دنچ  هنیمز ، نیا  رد 

يداقتعا ینابم  تیوقت  حالصا و  .  1

نداد رارق  رظن  رد  اب  هتبلا  هداد –  رارق  یسررب  دروم  ار  ناترسمه  يرکف  ياهانب  ریز  یتسیاب  زاغآ  رد  زامن ، هب  قیوشت  بیغرت و  يارب 
، یتـسه ناـهج  دـنوادخ ، دروم  رد  درف  هاگدـید  اریز  دیـشوکب ؛ نآ  حالـصا  رد  ناـتدوخ - یملع  یحور و  ناوت  بطاـخم و  هیحور 

يرورـض زامن  هرابرد  درف  هشیدنا  حیحـصت  تاعالطا و  نداد  ور ، نیا  زا  تسا ؛ درف  درکلمع  رب  میقتـسم  هجیتن  ياراد  داعم ، ناسنا و 
، نیاربانب .دنـشابن  ندرک  راداو  یجراخ و  کیرحت  دنمزاین  دنـشاب و  نآ  یپ  رد  یـصخش  هزیگنا  ینورد و  يورین  کمک  هب  ات  تسا ،

.دیشوک ینابم  نیا  حالصا  تیوقت و  هب  دیاب  لوا  ماگ  رد 
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زامن هفسلف  ندناسانش  یناوخزاب و  . 2

شیارب هک  يزیچ  هب  هراومه  شترطف  قبط  ناسنا  .تسا  هفـسلف  اـنعم و  ياراد  يدـیحوت ، هدـیقع  هعومجم  رد  هک  تسا  یلمع  زاـمن ،
ماما .تسا  زامن  هفـسلف  تخانـش  مدـع  زامن ، ندروآ  اج  هب  رد  لاـمها  مهم  لـئالد  زا  یکی  .دزرو  یم  ماـمتها  هجوت و  دراد ، تیمها 

اب تسا  مزال  ور  نیا  زا   (1) .درادن یهاگآ  نآ  هب  تبسن  هک  تسا  يزیچ  نمشد  ناسنا  اُولِهَج :" اَم  ُءادعأ  ُسانلا  : " دیامرف یم  یلع 4 
نس و تاعارم  اب  دـیناوت  یم  نینچمه   .دـش  نایب  ًالبق  هک  هک  دـیزاس  انـشآ  زامن  هفـسلف  اب   ار  ناـشیا  تاـیاور   تاـیآ و  زا  هدافتـسا  

مهارف ار  قمعت  هعلاطم و  ناکما  زامن ، نوماریپ  هدـش  هتـشون  ياه  باتک  نداد  رارق  رایتخا  رد  اـب  ناترـسمه ، یملع  یـشنیب و  تردـق 
.دیزاس

رارـسا یتئارق ، داتـسا  زامن ، رارـسا  زا  يوترپ  يا ، هنماخ  ماما  هللا  تیآ  ترـضح  زامن ، يافرژ  زا  زا : دـنترابع  اه  باـتک  نیا  زا  یخرب 
يداوج همالع  هالصلارارسا ، بیغتسد ، دیهـش  نیعـشاخلا ، هالـص  هر ،) ) ینیمخ ماما  هالـصلا ، بادآ  يزیربت ، یکلم  موحرم  هالـصلا ،

...و یلمآ 
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یصاصتخا قّوشم  . 3

اه يریذپ  رثا  يراذگرثا و  نازیم  تیفیک و  هتبلا  .دنـشاب  هتـشاد  رگیدکی  رب  يا  هدرتسگ  یتایح  ینیرفآ  شقن  دنناوت  یم  رهوش  نز و 
ره .تسا  لباقم  فرط  زا  یتسرد  فرژ و  یتخانش  ناور  كرد  نتشاد  تسا ، تیمها  ياراد  اج  نیا  رد  هچنآ  .تسا  توافتم  رایـسب 

.دیروآ تسد  هب  ار  شریذپ  هطقن  باوخ و  گر  نیا  دینک  یعس  .دراد  یباوخ  گر  فورعم ، لوق  هب  شریذپ و  هطقن  کی  یـصخش 
تقد اب  هکلب  دینکن ، هدنسب  درک  تیاده  ار  یصخش  دیاب  هک  نیا  فرـص  هب  .دینک  بیقعت  ار  دوخ  فده  دیوش و  دراو  لاناک  نیا  زا 

.دینک مادقا  دیروآ و  تسد  هب  ار  وا  رظن  بلج  وا و  رد  ذوفن  هار  يو ، تایصوصخ  رد 

تبحم تیفرظ  زا  هدافتسا  . 4

نتـشاد نودب  .دـینک  يزیر  همانرب  نآ  اب  بسانتم  دیـسانشب و  قیقد  تروص  هب  ار  دوخ  رـسمه  رب  يراذـگریثأت  ذوفن و  ياه  هار  دـیاب 
ینابز اب  دیاب  تسا ، ریذپ  قطنم  امـش  رـسمه  رگا  .دش  دـهاوخ  رمث  مک  ای  هجیتن  یب  امـش  تامحز  زا  يرایـسب  اسب  هچ  یکرد ، نینچ 

زامن و كرت  یتبوقع  ياه  هبنج  رب  رتشیب  دـیاب  تسا ، ریذـپراذنا  تحیـصن و  يدرف  رگا  .دـیزاس  عناـق  ار  وا  لدتـسم  یقطنم و  رایـسب 
ادخ يوس  هب  ار  وا  دیناوت  یم  رت  شیب  تبحم  اب  دینک  یم  ساسحا  رگا  .دـییوگ  نخـس  وا  اب  دروم  نیا  رد  هدراو  تایاکح  تایاور و 

اه هار  نآ  زا  دشاب ، هتـشادن  یفنم  رثا  هک  ییاج  ات  تسا  رثؤم  وا  رب  يرگید  ياه  هار  رگا  .دیوش  دراو  قیرط  نیمه  زا  دیاب  دـیناشکب ،
.دینک هدافتسا 
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راذنا شور  زا  هدافتسا  . 5

هب تسا ، رثؤم  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  (ع ) تیب لها  طسوت  هدـش  نایب  تاـیاور  زا  هدافتـسا  هک  هزور  زاـمن و  كرت  یفنم  تاریثأـت  ناـیب 
ددـص رد  دـیاب  تخانـش ، هئارا  زا  ریغ  ینعی  دوـش ؛ ندرک  هظعوـم  هبنت و  بجوـم  ددرگ و  هئارا  میقتـسمریغ  شور  هب  رگا  صوـصخ 

زا ار  وا  لد  هزور ، زامن و  كرت  یفنم  ياهدمایپ  يورخا و  باذع  زا  نداد  میب  سرت و  اب  دـییآرب و  زین  يو  یبلق  هّبنت  يرگ و  هظعوم 
.میزاس دازآ  تلفغ 

ینید فطاوع  شرورپ  . 6

تعاـمج زاـمن  لـیبق  زا  یبهذـم  مسارم  رد  تکرـش  .دـیهد  شرورپ  ار  ینید  فطاوع  تسا  مزـال  ینید ، میلاـعت  شزومآ  تازاوم  هب 
رایسب ناشیا  ینید  فطاوع  شرورپ  رد  ینید  تاسلج  مرحم و  هام  رد  يراوگوس  مسارم  یبهذم و  دایعا  مسارم  هعمج ، زامن  دجسم ،
مهارف نامیا  ییافوکش  يارب  ار  هنیمز  دهد و  یم  شیازفا  تایونعم  نید و  اب  ار  یبلق  دنویپ  اه  همانرب  لیبق  نیا  رد  روضح  .تسا  رثؤم 

.دزاس یم 

ساسا نیا  رب  .دنراد  یتایح  شقن  دارفا  تیصخش  يزاسزاب  رد  ناتسود  لاسمه و  ياه  هورگ  : ناوخ زامن  ناتسود  اب  طابترا  يرارقرب 
ناوخ و زامن  ناتسود  اب  طابترا  هنیمز  درادن ، يا  هتـسیاش  تسود  رگا  .دییوجب  دادمتـسا  ناشیا  ناتـسود  زا  ناترـسمه ، قیوشت  يارب 

.دییامن مهارف  ار  نمؤم 
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قیوشت . 7

يدب اب  یبوخ  هلیسو  هب  ِریَخلِاب :" َّرَّشلا  اوّداض  : " دیامرف یم  یلع 4  ماما  .دراد  یساسا  شقن  قیوشت  یگنرادزاب ، یگتخیگنارب و  يارب 
هب مدرم  بلاغ  .دـنزادرپب  فیلاکت  ماجنا  زامن و  هب  یلاع  هزیگنا  اـب  دارفا  همه  تشاد  عقوت  ناوت  یمن  تسخن  لـحارم  رد   (1) .دیزیتسب

يراتفگ قیوشت  اب  ار  ناترسمه  تسا  مزال  ور  نیا  زا  دنشابن ، جاتحم  شیاتس  نیـسحت و  هب  هک  دنا  هدیـسرن  لامک  زا  يا  هلحرم  نانچ 
.دیناوخ ارف  ندناوخ  زامن  هب  یلمع  ای 

ادخ زا  نتسج  يرای  . 8

یم مهارف  یطیارـش  ام ، روصت  فالخرب  یلو  میوش ، یم  سویأم  یـسک  هب  تبـسن  ام  هک  هدـش  رایـسب  .تسا  توافتم  ناسنا  تـالاح   
هتشگ و نوگرگد  یـسک  هرظتنم  ریغ  روط  هب  هک  دهد  یم  ناشن  ار  يدایز  دهاوش  خیرات  هبرجت و  .ددرگ  یم  لّوحتم  درف  نآ  دوش و 

.تسا هدرک  ادیپ  يرگید  تشونرس 

لمع نامیا و  زا  مامت  تیدج  اب  هتبلا  دیـشابن ، ناشیا  زا  يریذپریثأت  نارگن  دـیدرکن ، هدـهاشم  ینادـنچ  تبثم  راثآ  رگا  لاح  نیع  رد 
، دینکن راذگورف  هدومن و  تبظاوم  تقد  هب  دوخ  حلاص 
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ناشیا رد  يا  هدـنزاس  رثا  امـش ، نامیا  ياقب  نامز  لوط  رد  اسب  هچ  دـییامن ؛ بلط  ار  دوخ  تناید  نامیا و  ظـفح  دـنوادخ  زا  هراومه 
لامعا ناـمیا و  هدـش ، هدـید  يرایـسب  دراوم  رد  .دـییامن  دوخ  نادـنزرف  يور  يدـج  يراذـگ  هیامرـس  رگید  فرط  زا  .دـنک  داـجیا 

.تسا هدش  نانآ  تیاده  بجوم  هتشاذگ و  ریثأت  نیدلاو  رب  نادنزرف 

هتکن دنچ 

رابجا راشف و  اب  .دـیوشن  رود  نداهن  مارتحا  زیمآ و  تفطالم  کین و  دروخرب  زا  ییامنهار  داـشرا و  لـحارم  زا  کـی  چـیه  رد        P

.ددرگ تیاده  زا  رتشیب  نآ ، یفنم  ریثأت  اسب  هچ  .دومن  تیاده  ناوت  یمن  ار  یسک 

، ناهانگ زا  يرود  دننام  زامن ، ندناوخ  راثآ  دیاب  هناخ ، طیحم  رد  زامن  نتفرگ  يدج  نمض  دیاب  ینعی  دیـشاب ؛ هتـشاد  یلمع  غیلبت   P
ناتراتفگ رادرک و  راتفر و  رد  ...و  نطاب  رهاظ و  رد  ندوب  هزیکاپ  يراکادـف ، يراداـفو ، ناتـسود ، هب  کـمک  وکین ، قـالخا  نتـشاد 

.تسا یلمع  غیلبت  ینید ، ریخ  لمع  کی  زا  غیلبت  شور  نیرتهب  .دشاب  نایامن 

یم ریثأت  ناترـسمه  رد  دـیریگب ، يدـج  ار  ندـناوخ  زامن  هلمج  زا  ینید  فیاظو  ماجنا  رگا  هناخ : طـیحم  رد  زاـمن  نتفرگ  يدـج   P
.دراذگ

.دشاب رثؤم  دناوت  یم  رگیدکی  هارمه  هب  مه  لقتسم و  تروص  هب  مه  هدش ، هتفگ  ياهراک  هار  مامت   P
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؟ تسیچ نآ  نامرد  ياه  هار  زامن و  هب  یخرب  ییانتعا  یب  تلع 

ناـمرد ناوت  یم  نآ  وترپ  رد  هک  تسا  نآ  زا  ییاـشگ  هرگ  لکـشم و  لـح  هلحرم  نیرتمهم  نیلوا و  لکـشم ، صیخـشت  تخاـنش و 
لح هب  ینایاش  کمک  دـناوت  یم  بسانم  نامرد  هئارا  سپـس  تلع و  تخانـش  ادـتبا  زین  زامن  هب  ییانتعا  یب  يارب  .درک  هئارا  حـیحص 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  رصتخم  تروص  هب  هک  دیامن  افیا  لکشم  نیا 

زامن هفسلف  هب  ییانشآ  مدع  . 1

هب زامن  كرت  لماوع  زا  دوخ  نآ ، هب  تبـسن  ندرکن  زاین  ساسحا  نآ و  تقیقح  هب  ییانـشآ  مدـع  ظاحل  هب  زاـمن ، هب  ندادـن  تیمها 
.دور یم  رامش 
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نامرد

ایند و رد  زامن  راثآ  هدیاف و  هک  نیا  هب  هجوت  .تسام  یگدنز  ياهزاین  ءزج  زامن  هک  نیا  زامن و  تقیقح  هفـسلف و  جیورت  ییانـشآ و 
زامن بارطضا ، یگدرـسفا و  نامرد  نیرتهب  هچنانچ  .دوش  یم  ادیپ  یناور  لداعت  شمارآ و  نآ ، هطـساو  هب  دنک و  یم  یلجت  ترخآ 

.تسا

یگدنام بقع  رجحت و  ساسحا  . 2

هک دنرواب  نیا  رب  یـصاخشا  نینچ  .تسا  یگداتفا  بقع  لماع  نید  هکلب  تسادج ؛ یگدنز  زا  بهذم  اهنت  هن  دـننک  یم  رکف  یخرب 
یم روصت  .دنتـسه  رود  هب  ندوب ، هارمه  نامز  اب  ای  تفرـشیپ و  ملع و  زا  یگدنز و  تاذل  اه و  تیعقاو  زا  ناوخزامن ، یبهذم و  دارفا 

نانیا .دنداوس  اب  هتفرـشیپ و  یقطنم ، ییاه  ناسنا  اهنآ ، فلاخم  دارفا  دنا و  هداتفا  بقع  داوس و  یب  کشخ و  ییاه  ناسنا  اهنآ  دـننک 
.دنروآ یم  یبهذم  دارفا  یخرب  یمالسا و  ياهروشک  یگداتفا  بقع  زا  ییاه  لاثم  دوخ  هیجوت  يارب 

نامرد

تیقفوم  ییایوپ و  یگنوگچ  هکلب  تسین ؛ فلاخم  ندرک  یگدنز  تفرـشیپ  ملع و  اب  اهنت  هن  نید  هک  انعم  نیا  ندـنامهف  ای  ندـیمهف 
یناور و ياه  يرامیب  نامرد  یگدنز ، زا  ندرب  تذـل  رتهب  تسا و  ندرک  یگدـنز  رتهب  يارب  تدابع ، هکنیا  دـهد و  یم  ناشن  زین  ار 

یلک روط  هب 
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زیزع ناریا  هک  دنتـسین  مک  هتفرـشیپ  قفوم و  ناملـسم  ياهروشک  ناناملـسم و  هک  نیا  نمـض  .تسا  ناـسنا  ندیـسر  لـماکت  هب  يارب 
.تسا نآ  زراب  هنومن  یمالسا 

یلبنت يرورپ و  نت  . 3

.دنتـسه ور  هب  ور  لکـشم  اب  دوخ  یگدنز  ریـسم  رد  دـنرادن و  يونعم  روما  ماجنا  هب  تبـسن  يوق  هدارا  رورپ ، نت  لبنت و  دارفا  ًاساسا 
.دنشاب یم  نت  اه ي  هتساوخ  دنب  رد  هراومه  دنتسه و  کچوک  حور  ياراد  دارفا  هنوگنیا 

نامرد

تداع نیا  كرت  يارب  .دنام  یمن  تدابع  يارب  یقایتشا  هدش و  هدارا  ندش  فیعـض  تلاسک و  ثعاب  هک  يروخرپ  یباوخرپ و  كرت 
؛ مینک يرود  يراکهزب  ینار و  توهش  زا  .مینک  هدافتسا  تلاسک  عفر  يارب  شمرن  شزرو و  زا  مییوجب و  تناعتـسا  لاعتم  يادخ  زا 

اذل تسا ، یمدآ  حور  زاین  هتساوخ و  تدابع ، شتسرپ و  هک  ییاج  نآ  زا  دنتسه و  فیعـض  يا  هدارا  يراد  نار ، توهـش  دارفا  اریز 
.دهد تبثم  خساپ  حور  ياه  هتساوخ  هب  دناوت  یمن  ندوب ، مسج  راتفرگ  ریسا و  لیلد  هب  نار  توهش  مدآ 
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يراگنا لهس  . 4

اریز تسین ؛ یلاـح  یب  یلبنت و  زج  يزیچ  لـماع ، نـیا  أـشنم  .تـسا  يراـک  هحماـسم  يراـگنا و  لهـس  زاـمن ، كرت  بابـسا  زا  یکی 
ًاصوصخم يونعم  روما  هب  تبسن  زاب  یلو  درب ، یم  رس  هب  یمسج  یحور و  تیعـضو  نیرتهب  رد  هکنیا  اب  ناسنا  هک  دوش  یم  هدهاشم 

.تسا هدرک  كرت  ار  یمهم  لمع  هک  دنک  یمن  ساسحا  دنک و  یم  كرت  ار  نآ  یتحار  هب  تسا ، هجوت  یب  زامن 

نامرد

یمدآ يارب  زامن  ندرکن  هولج  مهم  تقیقح ، رد  تدابع و  هب  ندادـن  تیمها  زاـمن ، رد  يراـگنا  لهـس  یهجوت و  یب  یلـصا  لـلع  زا 
ناراگنا لهس  يارب  ادخ  باذع  هک  تسناد  تخانش و  ار  نآ  كرت  تافآ  داد و  تیمها  زامن  هب  دیاب  يراگنا ، لهس  عفر  يارب  .تسا 

.تسا میظع  كاندرد و 

ییامندوخ تلاجخ و  ساسحا  . 5

ردپ و هرخـسم  نعط و  دروم  دیاش  میناوخب ، نونکا  رگا  میدـناوخن و  زامن  لاح  هب  ات  نوچ  میـشک ، یم  تلاجخ  دـنیوگ : یم  یـضعب 
.دنا هتفرگ  رارق  ناراکرایر  هرمز  رد  هک  دننک  یم  ساسحا  زامن ، ندناوخ  اب  رگید  یخرب  .میریگب  رارق  ناتسود  ردام و 
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نامرد

هک تسناد  دـیاب  یلو  دـنهد ، رارق  قیوشت  دروم  ار  ناوخزاـمن  دارفا  تسا  فظوم  دوـخ  ینید  هفیظو  ساـسا  رب  یناملـسم  ره  هچرگا 
هک هنوگنامه  .تشاد  دهاوخ  هتشاد و  ار  دوخ  نافلاخم  ناقفاوم و  يراگتسر ، هار  ندومیپ  حیحص و  ریسم  رد  نتـشادرب  ماگ  هراومه 

زین میرک  نآرق 

ساسحا رب  هیکت  اب  نارگید ، راتفگ  راتفر و  هب  ندادن  تیمها  دـسر ، یم  اشگراک  مهم و  رظن  هب  هچنآ   (1) .تسا تقیقح  نیا  يایوگ 
.تسا یهلا  تبحم  تیاضر و  ندروآ  تسد  هب  یعرش و  هفیظو  ماجنا 

زامن ندوب  هدیاف  یب  ساسحا  هانگ و  باکترا  . 6

لاح هب  يا  هدیاف  هچ  زامن  مناوخب ؟ زامن  هچ  يارب  سپ  مراکهانگ  نم  هک  الاح  دیوگ : یم  دوخ  اب  راکهانگ  صخـش  تلاح ، نیا  رد 
زامن كرت  تسا ، هدش  سونأم  هانگ  اب  هک  ییاجنآ  زا  دنام و  یم  ناریح  زامن  كرت  ای  هانگ  كرت  یهار  ود  رد  ور ، نیا  زا  دراد ؟ نم 

.دریذپ یم  ار 

ص:51

هیآ 130. هط ، هروس  تایآ 99-97 . رجح ، هروس  تایآ 14و15 ، هرقب ، هروس  دینک : هاگن  هنومن ، ناونع  هب  - . 1
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نامرد

هن زین  راکهانگ  لکـشم  ددرگ و  یمن  زامن  نالطب  بجوم  یلو  تسا ، بلق  روضح  لیـصحت  عنام  مارح و  هچرگا  تیـصعم ، باکترا 
وا يراتفرگ  هکلب  دوش ، یمن  لح  زامن  كرت  اب  اهنت 

تازاوم هب  دیاب  هکلب  دیامن ؛ كرت  ار  زامن  دوش و  دیماان  دوخ  زا  تیصعم  ماجنا  فرـص  هب  ناسنا  دیابن  نیاربانب  .ددرگ  یم  نادنچود 
هار دشاب ، راکهانگ  مه  ردق  ره  هک  دنادب  زین  دیوگن و  كرت  ار  زامن  يا  هناهب  چیه  هب  دزادرپب و  ناهانگ  كرت  هب  تایونعم ، هب  هجوت 

.دراد دوجو  وا  يارب  تشگرب 

هداوناخ . 7

يزاسدـننامه و نیرتشیب  .تسا  یگدـنز  طیحم  هداوناخ و  ناسنا ، تیـصخش  بیرخت  ای  ییافوکـش  یگدـنزاس و  رد  مهم  لـماوع  زا 
رد رازگزامن  يوگلا  ندوبن  زامن ، هب  یهجوت  یب  لیالد  زا  .دـتفا  یم  قافتا  رداـم  ردـپ و  صوصخ  هب  هداوناـخ ، لـها  زا  يرادربوگلا 

.تسا هناخ  طیحم  دساف  وَج  لزنم و 

نامرد

یمن زین  ار  هتکن  نیا  یلو  درادـن ، ار  دوخ  نیدـلاو  هب  یمارتحا  یب  قح  يا  هناهب  چـیه  هب  ناسنا  ینید ، ياـه  هزومآ  ياـنبم  رب  هچرگا 
مارتحا زرم  دح و  میرک ، نآرق  هاگن  زا  هک  تفرگ  هدیدان  ناوت 

ص:52
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یهلا رما  تفلاخم  رب  رئاد  رما  هک  یماـگنه  یلو   (1) .دشابن هانگ  باکترا  یهلا و  میرح  نتـسکش  ثعاب  هک  تساج  نآ  ات  نیدلاو  هب 
نمـض دهد ، ماجنا  ار  دوخ  ینید  تابجاو  تسا  فظوم  ناسنا  تشاد و  مّدقم  ار  دنوادخ  فرح  دیاب  ًاعطق  دشاب ، نیدلاو  تساوخ  ای 
.دومن راومه  ار  هداوناخ  ياضعا  يرازگزامن  ریسم  یگداوناخ ، هفطاع  تبحم و  یملع و  قطنم  زا  نتفرگ  کمک  اب  ناوت  یم  هک  نیا 

دساف عامتجا  طیحم و  . 8

هجوت دشاب ، مکاح  زامن  حور  تیونعم و  هک  یعامتجا  رد  .تسا  دساف  دعاسمان و  طیحم  رد  نتفرگ  رارق  زامن ، كرت  لیالد  رگید  زا 
.دوب دهاوخ  رتشیب  زامن ، ًاصوصخم  تایونعم  هب 

نامرد

طیحم هب  ترجه  یگدنز و  بسانمان  طیحم  رییغت  نامه  هک  یصخش  هار  کی  .دراد  دوجو  هار  ود  لقادح  لکـشم ، نیا  نامرد  يارب 
رب زین  مود  هار   (2) .تسا یگدنز  طابترا و  يارب  ملاس  ياه 

ص:53

.8 هیآ توبکنع ، هروس  آَمُهْعُِطت ." َالَف    ٌ ْملِع   ِ ِهب ََکل    َ ْسَیل اَم  ِیب  َكِرُْشِتل  َكاَدَهاَج  نِإ  اًنْسُح َو    ِ ْهیَِدلا  َ َِوب   َ ناَسن ْالا  اَْنیَّصَو  َو  - . " 1
ًهَعِـساَو ِهّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْملَأ  ْاَْولاَق  ِضْرَألا  ِیف  َنیِفَعْـضَتْسُم  اَّنُک  ْاُولاَق  ُْمتنُک  َمِیف  ْاُولاَق  ْمِهِـسُْفنَأ  یِِملاَظ  ُهَِکئآلَْملا  ُمُهاَّفََوت  َنیِّذَلا  َّنِإ  - . " 2

رب هک  یلاح  رد  دـنریگ ، یم  ار  ناشناج  ناگتـشرف ، هک  یناسک  انامه  ًاریـصم :" ْتءاَـسَو  ُمَّنَهَج  ْمُهاَوْأَـم  َکـِئ  _ َلْوُأَـف اَـهِیف  ْاوُرِجاَُـهتَف 
هب و   ) میدوب هراچیب  فعـضتسم و  نیمز  رد  ام  دنیوگ : دـیدوب ؟ یعـضو  هچ  رد  امـش  دنـسرپ : یم  نانآ  زا  دـنا ، هدرک  متـس  نتـشیوخ 

؟ دینک ترجه  نآ  رد  ات  دوبن  هدرتسگ  دـنوادخ  نیمز  رگم  دـنیوگ : خـساپ ) رد   ) ناگتـشرف میتشاد .) رارق  نارفاک  ههبج ي  رد  راچان 
هیآ 97. ءاسن ، هروس  .تسا  یماجنارس  دب  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  نانآ ،
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، نآ ياج  هب  دـنربب و  نیب  زا  ار  داسف  ياه  هنیمز  دـنیآرب و  هعماج  طیحم و  حالـصا  ددـصرد  دـیاب  هک  تسا  هعماج  نالوؤسم  هدـهع 
.دنیامن رپ  تایونعم  زا  ار  هعماج  ياضف 

دساف تسود  . 9

شتـسود نید  هب  یگتـسب  ناسنا  نید  تسا : هدـش  لقن  ربمایپ  زا  .تسا  زامن  یب  اب  یهارمه  ینیـشنمه و  زامن ، كرت  لـماوع  زا  یکی 
.دومن راکنا  ار  نانآ  زا  يریذپ  ریثأت  ناوت  یمن  تسا و  هدروخ  هرگ  نام  ناتسود  اب  ام  يونعم  یتیصخش و  راتخاس  اعطق   (1) .دراد

نامرد

لباقم رد  تسا و  هدـنام  خـساپ  یب  يرازگزامن  يرادـنید و  هب  وا  توعد  ددـعتم  ياه  هار  هک  زامن  یب  دـساف و  تسود  اب  هطبار  عطق 
.ینید ینابم  هب  دنبیاپ  ملع و  لها  رازگزامن و  كاپ و  ياه  ناسنا  اب  ینیشنمه 

ص:54

ص376. ج 2 ، یفاک ، - . 1
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یبهذم دارفا  بسانمان  ياهدروخرب  . 10

ناناوجون ناناوج و  هک  یسک  نآ  ًاملـسم  .تسا  یمتح  رگید ، ياه  ناسنا  رد  نانیدتم  یلک  روط  هب  یبهذم و  ناغلبم  ياهراتفر  ریثأت 
یتـیبرت یفنم  راـثآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـشاب  شیاـه  هتفگ  هب  لـماع  شدوخ  لوا  دـیاب  دـنک ، یم  تداـبع  یکاـپ و  هب  توـعد  ار 

.تشاد دهاوخ  هعماج  دارفا  رب  یناوارف 

نامرد

.تشاذـگ دـهاوخ  ریثأت  مدرم ، تایونعم  ناـمیا و  راـتفر ، رد  اـهنآ  رادرک  راـتفر و  عون  ره  هک  دـنریذپب  ار  تعیقاو  نیا  یبهذـم  دارفا 
دارفا تیفرظ  يور و  هنایم  لادتعا و  (ص ) دمحم ترضح  ناکِما ، َملاع  هوسا  دننامه  یتیبرت  ياه  شور  لامِعا  رد  دیاب  ینید  ناربهر 

تنوـشخ دادبتـسا و  زا  دـننک و  هدافتـسا  ...و  نیـسحت  قـیوشت ، لالدتـسا ، دـننام : يدـیفم  ياـه  شور  زا  دنـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار 
.دنزیهرپب

ص:55
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ص:56
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؟ دراد يا  هدیاف  هچ  نآ  ماجنا  دراد ، یمن  زاب  هانگ  زا  ار  ام  هک  يزامن 

درف رگا  اما  دنک ؛ یم  مک  ار  نآ  رثا  درادن و  يراگزاس  زامن  حور  اب  هانگ  ماجنا  تسا و  هانگ  زا  يرود  زامن  یلوبق  طیارش  زا  هچرگا 
یم نشور  فاص و  شلد  ایآ  درک ؟ دهاوخ  ادیپ  يرتهب  لاح  عضو و  ایآ  دنک ، كرت  ار  شزامن  درادن ، صلاخ  تین  هک  يراک  هانگ 

كرت زامن  نیا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، رثا  ياراد  شدوخ  هزادـنا  هب  راـکاطخ  هدولآ و  درف  نیمه  رد  زاـمن  کـش  نودـب  ددرگ ؟
مک و دـح  رد  ول  (1) و  تـسا تارکنم  یتشز  اشحف و  زا  یهن  ناـمه  هک  زاـمن  رثا  ینعی  دوش ؛ یم  رتشیب  درف  هاـنگ  یگدولآ و  دوش ،

تارثا نینچ  ناوت  یم  روط  هچ  .دراد  یم  زاب  رتشیب  یتشز  یگدولآ و  زا  ار  وا  دوخ  هزادـنا  هب  ددرگ و  یم  رهاـظ  درف  نیا  رد  زیچاـن ،
!؟ درک راکنا  ار  یحضاو 

ص:57

.49 توبکنع / - . 1
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هب ار  نایرج  .داد  یم  ماجنا  زین  ار  تامرحم  هانگ و  یلو  دـناوخ ، یم  ربمایپ % اب  ار  شزاـمن  راـصنا  زا  یناوج  تسا : هدـمآ  تیاور  رد 
هبوت ناوج  نآ  دندید  هک  دیشکن  یلوط  دراد ." یم  زاب  یتشز  يدب و  زا  ار  وا  يزور  شزامن  دومرف " : مظعا % ربمایپ  .دنتفگ  ربمایپ %

(1) .تشادرب شتشز  دب و  ياهراک  زا  تسد  درک و 

هک تسا  یبادآ  طیارـش و  ریاس  بلق و  روضح  تین ، رد  صالخا  تخانـش ، تفرعم و  نازیم  عبات  یـسک ، ره  رد  زامن  ریثأت  نیارباـنب ،
ره هب  یلو  دشاب ؛ یم  فلتخم  زین  اهزامن  نآ  راثآ  اهنآ و  ياهزامن  تسا ، توافتم  مه  اب  دارفا  رد  روما  نیا  نوچ  دـنک و  یم  تیاعر 

.تسا توافتم  ًالماک  راثآ  نآ  نازیم  دنچ  ره  دوب ، دهاوخن  رثا  نودب  يزامن  چیه  لاح 

ص:58

.1362 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  پاچ  ح 10254 ، ص 371 ، ج 5 ، همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  - . 1
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؟ مینکن کش  دوخ  زامن  رد  ات  مینک  هچ 

: دنا هتسد  ود  دندرگ ، یم  دیدرت  کش و  راچد  زامن  رد  هک  يدارفا 

؛ تسین زامن  رد  رصحنم  اهنآ  کش  دننک و  یم  کش  دوخ  یگدنز  لیاسم  همه  رد  هک  يدرفا  فلا )

؛ دندرگ یم  کش  راچد  زامن  رد  طقف  هک  يدارفا  ب )

یسک کشلا ؛ ریثک   " مکح هب  دیاب  زین ، یعرش  هفیظو  باب  رد  هعجارم و  هطوبرم  نیصصختم  ناسانـشناور و  هب  دیاب  لوا  هتـسد  دارفا 
.دننک لمع  تسا ، هدمآ  هیلمع  لئاسملا  حیضوت  هلاسر  رد  نآ  لیصفت  هک  دنک " یم  کش  دایز  هک 

: دنرادرب ریز  حرش  هب  ماگ  دنچ  دیاب  دوخ ، کش  نامرد  يارب  مود  هتسد  دارفا  یلو 

هتکن نیا  رگنایب  هاگ  دوش ، یمن  کش  راچد  دوخ  یگدـنز  لیاسم  هیقب  رد  ددرگ و  یم  کش  راچد  زامن  رد  ناسنا  هک  نیا  لوا : ماگ 
تیمها دوخ  هرمزور  لیاسم  هب  هک  يا  هزادنا  هب  هک  تسا 

ص:59
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ياه باتک  رد  هک  دبای  ییانشآ  زامن  هاگیاج  شزرا و  هفـسلف ، اب  لوا ، ماگ  رد  دیاب  ناسنا  اذل  دشخب ؛ یمن  تیمها  زامن  هب  دهد ، یم 
.تسا هدش  هتخادرپ  اه  نادب  ناوارف  تایاور  تایآ و  فلتخم و 

تخانـش و ار  بلق  روضح  داجیا  لماوع  دـیاب  اذـل  ددرگ ؛ یم  داجیا  یترپ  ساوح  بلق و  روضح  مدـع  زا  زامن  رد  کـش  مود : ماـگ 
دیاب ای  اذـل  دـنک ؛ رکف  هلأسم  ود  هب  دـناوت  یمن  هظحل  کی  رد  ناـسنا  نهذ  هک  تسا  یهیدـب  .دراـمگ  تمه  نآ  تاـعارم  هب  تبـسن 
هتشاد هجوت  ظافلا  نایب  ماگنه  زامن  تالمج  همجرت  موهفم و  هب  دیاب  سپ  دشاب ، هرمزور  ياهراک  هجوتم  ای  دشاب  زامن  یناعم  هجوتم 
ناسنا ساوح  هک  دوش  یم  ثعاب  لمع  نیا  .دـنکن  نایب  ار  ظافلا  هدـشن ، زکرمتم  نهذ  هدـماین و  نهذ  رد  تالمج  يانعم  اـت  دـشاب و 

.تشاد دهاوخ  ناسنا  زکرمت  رد  ییازسب  شقن  تولخ ، ناکم  باختنا  نینچمه  .ددرگ  زامن  تاعکر  تالمج و  عمج 

زامن زا  ار  ناسنا  دهاوخ  یم  بیترت  نیا  هب  وا  تسا و  ناطیـش  ینعی  زامن ، نمـشد  هیحان  زا  دیدرت  کش و  هک  تسناد  دیاب  موس : ماگ 
َلوح ال   " و میجرلا " ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا   " نوچمه يراکذا  نتفگ  اب  دش و  هدنهانپ  دنوادخ  هب  وا  هسوسو  ّرش  زا  دیاب  اذل  درادزاب ؛

.مییامن رود  دوخ  زا  ار  ناطیش  زامن  زا  لبق  میظعلا ،" یلعلا  هللااب  ّاِلا  َهوق  الو 

ص:60
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تسا مرحم  همه  اب  هک  دنوادخ 

؟ دنشاب هتشاد  لماک  باجح  دیاب  زامن  رد  اه  مناخ  ارچ  سپ  تسا ؛ مرحم  همه  اب  هک  دنوادخ 

؛ تسین ادخ  زا  دوخ  ندومن  روتـسم  ندرک و  ناهنپ  زامن ، لاح  رد  نز  یمالـسا  باجح  تیاعر  ندب و  شـشوپ  تمکح  دـیدرت ، یب 
تـسا راک  رد  يرگید  ياه  تمکح  نکل  .تسا  هاگآ  تالاح  همه  رد  زیچ ، همه  رب  دنوادخ  تسین و  ناهنپ  ادخ  ملع  زا  يزیچ  اریز 

.دشاب زامن  ماگنه  باجح  ياه  تمکح  زا  زین  ریز  دراوم  تسا  نکمم  هک 

بدا تیاعر  . 1

ششوپ تیاعر  هک  هنوگنامه  ینعی  تسا ؛ بدا  تیاعر  یبوبر و  رـضحم  هب  روضح  فرـش  تشاد  ساپ  مکح ، نیا  ياه  تمکح  زا 
شـشوپ اب  ندـناوخ  زامن  دوش ، یم  بوسحم  تمرح  ظفح  یعون  نیدـلاو  ربارب  رد  یتح  یمـسر  لـفاحم  رد  نارگید و  ربارب  رد  نز 

نایدا رد  هلئسم  نیا  .دیآ  یم  باسح  هب  زامن  هاگیاج  هب  ای  دنوادخ  اب  طابترا  هب  تمرح  ظفح  یعون  مه  لماک  مزال و 
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هدوـب هژیو  تیمها  ياراد  تداـبع ، تقو  رد  صوـصخ  هب  ناـنز  يارب  باـجح  ظـفح  هتـشاد و  دوـجو  تداـبع  ماـگنه  رد  مه  رگید 
.تسا بحتسم  زامن ، رد  رس  ندناشوپ  ابع و  نتشاد  رب  رد  زین  درم  يارب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب   (1) .تسا

بلق روضح  شیادیپ  ثعاب  . 2

یب .تسا  رثؤم  بلق  روضح  لیصحت  رد  سابل ، ندب و  ندوب  كاپ  دننام  رگید  بادآ  باجح و  تیاعر  هک  تسا  نیا  رگید  تمکح 
یم رتشیب  ار  ناسنا  بلق  روضح  هجوت و  زامن ، يارب  صوصخم  یششوپ  نتشاد  ندب و  مامت  يارب  هچراپ  کی  یـششوپ  دوجو  کش ،

.دنک یم  نادنچ  دص  ار  زامن  شزرا  دهاک و  یم  گنراگنر  ياهزیچ  تالمجت و  هب  نهذ  تافتلا  زا  دنک و 

باجح تیمها  شزرا و  هب  هجوت  . 3

اب هتساوخ  ناملسم  نز  زا  زامن  رد  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، دنوادخ  بولطم  باجح ، هک  دنامهف  یم  ناملـسم  نانز  هب  مکح  نیا 
ظفح يارب  دشاب  ینیرمت  روتـسد  نیا  اسب  هچ  .ددنـسپ  یم  هنوگ  نیا  ار  شا  هدـنب  وا  نوچ  دـیوگب ؛ نخـس  دـنوادخ  اب  باجح  ظفح 

.باجح
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؟ تسیچ تعامج  زامن  رد  روضح  هفسلف 

": َُهل َهالَـص  اَلَف  ٍهَّلِع  ِریغ  نِم  ُهبُِجی  مَلَف  َءاَدِّنلا  َعِمَـس  نَم  : " دومرف ادـخ % لوسر  هک  سب  نیمه  تعامج ، زامن  شزرا  هاگیاج و  هراـبرد 
فص دومرف : یم  (1) و  .درادن یشزرا  دنکن ، تکرش  ناناملسم  تعامج  زامن  رد  لیلد ، یب  دونشب و  ار  ناذا  يادص  هک  یـسک  زامن 
زاـمن هک  ره  : " تسا هدـمآ  نینچ  رگید  ثیدـح  رد   (2) .تسا مراهچ  نامـسآرد  ناگتـشرف  ياه  فص  دـننامه  تعامج ، زامن  ياه 

تایاور هنوگ  نیا  زا  هتشذگ   (3) ". دنراد یم  تسود  ار  وا  ناگتشرف  ادخ و  درادب ، تسود  ار  تعامج 

ص:63

ثیدح 22799. ج 8  لامعلا ، زنک  ج 5 ص 375 ، لئاسو ، - . 1
.كردم نامه  - . 2

ج 1 ص 488. لئاسولا ، كردتسم  - . 3

ام باوج  امش ، www.Ghaemiyeh.comلاوس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 68 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13110/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13110/AKS BARNAMEH/#content_note_63_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13110/AKS BARNAMEH/#content_note_63_3
http://www.ghaemiyeh.com


: درک رکذ  نینچ  ناوت  یم  ار  تعامج  زامن  رد  تکرش  ياه  هفسلف  زا  یخرب  تعامج ، زامن  رد  تکرش  موزل  یگتسیاب و  هرابرد 

دودحمان باوث  هب  لین  . 1

زامن زا  تعامج ، اب  زامن  هک  تسا  مّلسم  ناناملسم  نیب  یلو  دراد ، صخـشم  دودحم و  باوث  مالـسا  نید  رد  يدابع  لامعا  زا  یخرب 
(1) .تسین تاقولخم  طسوت  شراگن  شرامش و  لباق  نآ  باوث  دنوش  رفن  هد  زا  شیب  نارازگزامن  دادعت  رگا  تسا و  رترب  ادارف 

داحتا مالعا  . 2

زا زین  تعامج  زامن  .دراد  فده  رد  دارفا  نآ  داحتا  زا  ناشن  دحاو ، لمع  يارب  ناکم ، کی  رد  هدـع  کی  ندـش  عمج  متح ، روط  هب 
تدحو لمع  نیا  اب  دنراد ، هک  يا  هقیلـس  فالتخا  ره  اب  دارفا  همه  .تسا  هملک  تدحو  دامن  تسین و  انثتـسم  لومـش  ناهج  رما  نیا 

.دنراد یم  مالعا  ناهج  هب  ار  دوخ  هملک 

یبوخ رثا  هچ  هنازور ، تعامج  ياهزامن  رد  ناناملسم  تکرـش  هک  تسین  هدیـشوپ  یفـصنم  ناسنا  چیه  رب  دسیون : یم  تنارود  لیو 
ناوت یم  تقد  یمک  اب  .دراد  اه  نآ  لّکشت  تدحو و  رد 

ص:64
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، نآ هیاس  رد  دوش و  یم  داجیا  فلتخم  راشقا  رد  يداحتا  ماجـسنا و  هک  تسا  اه  هعمج  اه و  تعاـمج  نیمه  هیاـس  رد  هک  تفاـیرد 
(1) .هعماج دارفا و  تالکشم  ریاس  لح  هار  ات  هتفرگ ، هقطنم  کی  ینارمع  ياهراک  زا  .دراد  دوجو  ییاه  شزرا  تاکرب و 

هعماج تالکشم  عاضوا و  زا  یهاگآ  . 3

یعامتجا نواعت  يزاس  هنیمز  رگیدـکی و  ياهزاین  تالکـشم و  زا  یهاـگآ  تسا ، اـیند  عاـمتجا  نیرت  هنیزه  مک  هک  عاـمتجا  نیا  رد 
.دوش یم  عفترم  دنمزاین  کی  زاین  هک  تسا  تاعامتجا  نیمه  رد  دراوم ، زا  يرایسب  رد  هک  تسا  هتفهن 

ینید ناردارب  لاح  زا  یهاگآ  . 4

: میناوخ یم  (ص ) مظعا ربمایپ  هریس  رد  .تسا  هدومن  دیکأت  رگیدکی  لاح  زا  عالطا  نینمؤم و  رادید  ترایز و  رب  رایسب  زیزع ، مالسا 
رهـش رد  رگا  درک ، یم  اعد  شیارب  دوب ، رفـس  رد  رگا  .دش  یم  ایوج  يو  لاح  زا  دید ، یمن  یپایپ  زور  هس  ار  شنارای  زا  یکی  رگا  "

تفر یم  شرادید  هب  دوب ،

ص:65
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عاضوا زا  یهاگآ  ثعاب  هک  تسا  تعامج  فوفص  رد  نینمؤم ، رادید  نیرت  هنیزه  یب   (1) ". درک یم  تدایع  وا  زا  دوب ، رامیب  رگا  و 
.ددرگ یم  دارفا 

ینید لئاسم  زا  یهاگآ  . 5

لبق یشزومآ  ياه  همانرب  زا  هدافتسا  تعامج و  زامن  رد  روضح  رثا  رد  دنریگ ، یم  ارف  دارفا  هک  یماکحا  نید و   لئاسم  زا  يرایـسب 
هب تبـسن  يرتشیب  یهاگآ  رگید  دارفا  زا  دنتـسه ، تعامج  زامن  لها  هک  يدارفا  دهد ، یم  ناشن  رامآ  .تسا  تعامج  زامن  زا  دعب  ای 

.دیامن یم  بیغرت  هتسویپ  ییازفا  ملع  هب  دنک و  یم  يونعم  هزرابم  دارفا  ندنام  لهاج  اب  لمع ، نیا  اب  زین  مالسا  .دنراد  نید  لئاسم 

بسانم ان  قالخا  راتفر و  رییغت  . 6

رد رـضاح  صخـش  کی  زا  هدیدنـسپ  راتفر  کی  ندـید  اب  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ  .دـنتوافتم  رگیدـکی  اب  يراتفر  رظن  زا  اـه  ناـسنا 
ياه یبوخ  مادک  ره  رگیدکی ، رانک  رد  يونعم  روضح  نیا  اب  اه  ناملسم  .دنا  هتـشاذگ  رانک  ار  دوخ  تشز  راتفر  تعامج ، فوفص 

.دننک یم  لقتنم  نارگید  هب  ار  دوخ 

ص:66
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؟ دناوخزامن هلبق  هب  ور  دیاب  ارچ 

فرط هب  نک  يور  سپ  هَرْطَـش :" ْمُکَهوُجُو  ْاوُّلَوَف  ُْمتنُک  اَـم  ُْثیَح  ِماَرَْحلا َو  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَـهْجَو  ِّلَوَـف  : " دـیامرف یم  میرک  نآرق 
(1) .دینادرگب نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  زامن ، رد  دیشاب ، اجک  ره  زین  نیملسم  امش  مارحلادجسم و 

: دروآ تسد  هب  ار  ریز  ياه  تشادرب  ناوت  یم  تایآ ، نیا  هب  هجوت  اب   

گر زا  وا  هک  نیا  (2) و  ": هّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اْوُّلَُوت  امََنیَأف   " تسا ادخ  هجو  اجنآ  دینک  ور  فرط  ره  هب  تسا : هدومرف  هک  ییادخ  نامه  . 1
ْنِم ْمُْکَیِلا  ُبَْرقَا  ُنَْحن  و   " تسا رت  کیدزن  ناسنا  هب  ندرگ 
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َرْطَـش َکَـهْجَو  ِّلَوَف   " دـیناوخب زاـمن  مارحلادجـسم  فرط  هب  زاـمن  ماـگنه  هب  هک  تسا  هداد  روتـسد  ادـخ  ناـمه   (1) "، ِدیرَْولا ِْلبَح 
". ُهَرْطَش ْمُکَهوُجُو  ْاوُّلَوَف  ُْمتنُک  اَم  ُْثیَح  ِماَرَْحلا َو  ِدِجْسَْملا 

یتـح هـبعک و  هناـخ  ور ] هـب  ور  وراـیور ، تازاوـم ،  ] تاذاـحم رد  قـیقد  نداتـسیا  هـتبلا  .تـسا  بناـج  تمـس و  ياـنعم  هـب  رطَـش  . 2
نیمه .تسا  ناسآ  همه  يارب  نآ  تمس  هب  نداتسیا  اما  تسا ، لکشم  رایسب  دنناوخ ، یم  زامن  رود  زا  هک  یناسک  يارب  مارحلادجسم 

یبای و هلبق  يارب  اریز  دیدرگ ؛ نیملسم  نیب  رد  یضایر  هسدنه و  تئیه ، ایفارغج ، مولع  تفرشیپ  بجوم  دوخ  هبون  هب  ینآرق  روتـسد 
.دندوب مولع  نیا  دنمزاین  نآ ، تهج  صیخشت 

فرط ره  هب  سپ  هک  دـهد  یمن  ار  هجیتـن  نیا  تسا ، وا  يوس  وا و  يور  ینک  ور  هک  فرط  ره  هب  تسه و  اـج  همه  ادـخ  هک  نیا  . 3
یم ار  اه  نابز  همه  ادخ  هک  نیا  امک  .رگید  بلطم  زامن  تهج  تسا و  بلطم  کی  دنوادخ  ندوب  اج  همه  رد  .دناوخ  زامن  ناوت  یم 

شدوخ صاخ  نامز  رد  دـیاب  زامن  یلو  تسین ؛ ینامز  يدوجوم  ادـخ  هک  نیا  اـی  دـناوخ و  یبرع  ناـبز  هب  ار  زاـمن  دـیاب  یلو  دـناد ؛
يرگید كرتشم  طیارـش  اب  دحاو و  نابز  هب  دحاو ، هلبق  فرط  هب  هک  تسا  هداد  روتـسد  نوگانوگ ، للع  هب  یلاعت  قح  .دوش  هدناوخ 

تفرشیپ رب  هوالع  روتسد ، نیا  دوش و  هدرازگ  زامن 

ص:68
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هب زین  يرگید  یگنهرف  ياه  شزومآ  تاریثأت و  تسه و  زین  ناناملسم  نیب  یگنهامه  تدحو و  هیام  يرـشب ، شناد  ملع و  دربشیپ  و 
.تسا هدش  وگزاب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  هتفهن  یفرگش  ینافرع  رارسا  تاروتسد ، نیا  زا  کی  ره  رد  رگید ، فرط  زا  .دراد  لابند 

ص:69
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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